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ОТОВОРЕНО ПИСМО 

от  „Родители за безопасно образование“, част от „Посланици за промяна и 

развитие“ 

Относно: въвеждането на нови, по-строги мерки за борба с коронавируса 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

В условия на световна пандемия от Ковид-19 смятаме, че приоритет за всяко 

областно и общинско ръководство трябва да бъдат физическото здраве и опазването на 

човешкия живот. Новият вирус, който покоси света, е изключително опасен и при липса 

на лекарства и ваксина в борбата срещу него сме убедени, че лидерите и техните екипи 

трябва да предприемат необходимите мерки за ограничаване на заразата и риска от нея. 

Научно доказано е, че един от пътищата за борба срещу Ковид-19 е спазването на 

физическа дистанция. В тази връзка следва да се предприемат активни действия по 

отношение предотвратяването на по-мащабното разпространение на инфекцията. В 

почти всички европейски столици нощните заведения са вече затворени за определен 

срок. Основната причина за това е невъзможността за спазване на физическа дистанция 

в баровете и дискотеките, като по този начин те се превръщат в горещи точки за 

разпространение на заразата. Трудно и даже невъзможно е проследяването на 

контактните лица, когато се окаже, че носител на вируса е посещавал едно или друго 

заведение. В условията на непрекъснато растящ брой на заразените в цялата страна е 

необходимо да се усилят и разширят противоепидемичните мерки. За поредно 

денонощие новозаразените в столицата и областта надхвърлят 600, което поставя под 

явна заплаха функционирането на болниците, на спешната помощ и на служителите в 

РЗИ. За да не допуснем срив в медицинската помощ; за да не се наложи пълен локдаун; 



за да не изгубим човешки животи; за да не унищожим икономиката, настоятелно Ви 

призоваваме в София-град и Софийска област: 

1. Всички училища незабавно да преминат в дневна форма на обучение в 

електронна среда от разстояние, в срок до края на обявената извънредна 

епидемична обстановка. 

2. Незабавно преминаване на дистанционно обучение на лекционните 

курсове във всички университети до край на обявената извънредна 

епидемична обстановка. Присъственото обучение да се отнася единствено 

и само за упражнения и практики в краен случай, при пълна 

невъзможност за дистанционно такова и при строго спазване на 

противоепидемичните мерки. Лабораторните и практическите занятия, 

които изискват присъствие да се провеждат в редуцирани групи при спазване 

на препоръката за 3 кв.м. на човек и при задължителна дистанция от 1,5 м. 

между студентите както и задължително носене на маски. 

3. Нощните заведения да бъдат затворени до края на извънредната 

епидемична обстановка. Столицата вече е „червена“ област и вземането на 

тази мярка е наложително. 

4. Работното време на заведенията за обществено хранене, ресторантите, 

кафенетата и др. да бъде съкратено до 20.00 ч. Същите да работят при 

стриктно спазване на мерките за носене на маски от персонала, спазване на 

дистанция между клиентите и дезинфекция. 

Разбираме, че настоящата ситуация е трудна за цялото общество и за всички сфери 

на живота, както и че дейностите по лимитиране на последствията от Ковид-19 в 

известна степен са непопулярни. Вярваме, че с правилни и последователни действия от 

държавната и местната власт, с точни и ясни противоепидемични мерки, както и със 

засилен контрол върху тях всички ние ще намерим правилното решение как да се върнем 

максимално близо до нормалния начин на живот в новата различна реалност. 

 

24.10.2020г.                                                                                        С уважение, 

гр. София                                                        „Посланици за промяна и развитие“            


