
ПРИЗИВ 

от учителите и служителите в ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново, 

рекордьор сред училищата в България с най-много ваксиниран персонал 

към работещите в системата на образованието в община Луковит 

 

 

Уважаеми колеги, 

         Ваксинирането е начинът да имаме пълноценен образователен процес през идната 

учебна година с цел минимизиране големи загуби от прекъсването на присъственото 

обучение. Длъжни сме като преподаватели да дадем личен пример на обществото. Това е 

важно и необходимо за нашето здраве, за здравето на учениците, за семействата ни. Да 

повярваме в науката, този свят е оцелял благодарение на нея. Ние безспорно трябва да се 

доверим на лекарите и учените.  

         Понастоящем няма лекарства, които са достатъчно ефективни за лечението на COVID-

19. Ваксините са първата реална възможност да се овладее инфекциозното заболяване с 

медицински средства. Ваксинацията има за цел да се гарантира, че по-малко хора ще се 

заразят и ще има по-малко тежки случаи на заболяването. Само по този начин ще успеем 

постепенно да се върнем към нормалния живот по-бързо. Едновременно с това си 

гарантираме, че ако се разболеем след пълна ваксинация, няма да стигнем до болница и ще 

прекараме заболяването леко, може дори да не разберем. 

         Ваксината не може да ни причини инфекция с COVID-19 и пълният курс ще намали 

опасността да се разболеем сериозно. 

        Много е важно в условия на пандемия човек да се грижи за своето здраве. Няма нищо 

страшно човек да има култура на опазване на живота и здравето на себе си, близките и 

системата, в която работи. 

        Не можем да спрем да търсим начини за осигуряване на по-сигурна и безопасна среда 

за новата учебна година, което минава през увеличаване на ваксинираните педагогически 

специалисти и непедагогически персонал. Това ще осигури максимално дълъг присъствен 

процес на образование, обучение и възпитание в училищата и детските градини през новата 

учебна година. 

       Апелираме към разум и отговорност от страна на работещите в системата на 

образованието, за да не се стига до критичните ситуации, както  при предходните вълни от 

коронавирус!  
 


