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ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩАТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19: 

ПРЕГЛЕД НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА 
 
Правителствата по цял свят се борят с новата вълна на вируса, 
който причинява COVID-19, и преценяват дали училищата могат 
да продължат присъствения учебен процес в сравнително 
безопасни условия. Настоящият кратък преглед на 
доказателствата цели да обобщи събраните научни данни като 
информационна основа за вземането на политически решения 
в тази област. Прегледът на литературата търси отговорите на 
следните три въпроса: (1) Има ли връзка между присъственото 
обучение и засиленото разпространение на COVID-19 в 
общността? (2) Учениците изложени ли са на по-голям риск от 
заразяване, когато са на училище? (3) Училищният персонал 
изложен ли е на по-голям риск от заразяване, когато е на 
работа в училище? 
Настоящият документ съдържа преглед на 20 публикации: 
прегледи на литературата, национални наблюдения на 
повторното отваряне на училищата, екологични проучвания, 
симулационни проучвания за моделиране на 
разпространението и проучвания на отделни случаи на 
заболяването. Автори са държавни институции, академични 
изследователи и независими изследователски организации. 
Повечето източници са съсредоточени в страни с високи 
доходи. Предварителните констатации досега 1 подсказват, че 
присъственото обучение в училище – особено когато се 
съчетава с превантивни и контролни мерки – води до по-ниски 
равнища на вторично разпространяване на COVID-19, 
отколкото равнищата при други условия, и видимо не 
допринася съществено за цялостния риск от разпространение 
в общността. 
Този документ е разработен с участието на Техническата 
консултативна група (ТКГ) от специалисти по образователни 
институции и COVID-19 и секретариата на ТКГ (УНИЦЕФ, 
ЮНЕСКО и СЗО). 

 
Въпреки че се съобщава за епизодични случаи на COVID-19 в 
училищни условия, при сравнение с разпространението в 
общността като цяло училищата не се открояват като среда със 
свръхразпространение, с изключение на гимназията в 
Йерусалим, Израел i през май (където не бяха спазени 

ограничителните мерки). Според ранно проучване в САЩ 
равнищата на заразяване първоначално спадат след затварянето 
на училищата, но ефектът от тази политика не може да се изолира 
от общите епидемиологични ограничителни мерки ii. Германско 
проучване по квазиекспериментален модел установява, че няма 
доказателства за спад в общото равнище на заразяване след 
затварянето на училищата, нито за пикове при повторното им 
отваряне iii. 
Глобално проучване, което проследява данните за затварянето и 
последващото отваряне на училищата в 191 държави, не 
установява връзка между състоянието на училищата и 
разпространението на COVID-19 в общността iv. Подобно на него 
извършеният от Европейския център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ЕЦПКЗ) преглед на равнищата на 
заразяване и състоянието на училищата в 32 европейски 
държави установява, че „доказателствата от проследяването на 
контактите в училище и данните от наблюдения от редица 
държави – членки на ЕС подсказват, че отварянето на училищата 
не се свързва със значително нарастване на разпространението в 
общността“ v. Системен преглед на 47 проучвания, публикувани 
по въпроса за пренасянето на заразата от деца към възрастни, 
разкрива, че рискът от пренасяне на заразата от деца в общността 
(и особено към най-възрастните) е сравнително малък vi. Друго 
неотдавнашно моделиращо проучване определя затварянето на 
учебните заведения като много ефикасна мярка, но в него не се 
прави разграничение между основни училища, гимназиален курс 
и университети vii. Други симулационни проучвания разкриват, че 
затварянето на училищата не намалява съществено 
разпространението на заразата в сравнение с други лостове на 
политиката viii, ix. 

 
Децата под 18-годишна възраст представляват около 8% от 
всички установени случаи на заболяване. Наблюденията в Европа 
разкриват, че относителният дял на заболяванията сред децата 
се запазва под дела на възрастните, като най-малко са 
заболелите деца под 10-годишна възраст. Това може да се дължи 
на по-малка степен на заразяване или на по-леки симптоми, или 
на безсимптомно заболяване x. Правителствен доклад на 
основата на националната система за наблюдение установява, че 
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след частичното отваряне на училищата в Англия и Уелс 
заразяванията сред учениците не са повече, отколкото сред 
населението като цяло xi, xii. Националната система за 
наблюдение в Шотландия също разкрива малобройни 
доказателства или изобщо не разкрива доказателства за 
рискове от разпространение на заразата сред учениците в 
училищна среда xiii. Важно е да се отбележи, че присъственият 
учебен процес през летния срок в Англия и Уелс бе възстановен 
в съвсем малък брой средни училища. Неотдавнашен доклад 
на британското правителство сочи, че има слабо увеличение на 
броя на заразените деца, особено във възрастовата група от 12 
до 18 години xiv. 
Докладът на ЕЦПКЗ на основата на доказателства от 32 
европейски държави стига до заключението, че предаването 
на заразата от един ученик към друг е нетипично и не е основна 
причина за заболеваемостта сред децатаxv. Освен това 
многобройни проучвания, в които се проследяват контактите 
на заразени ученици в училищна среда в Австралия xvi, 
Финландия xvii, Франция xviii, Ирландия xix и Сингапур xx 

(включително изследвания със скрининг на безсимптомни 
деца), разкриват малобройни доказателства или изобщо не 
установяват доказателства за вторично разпространение от 
заразени ученици в училищна среда. Съобщава се за един 
случай на огнище в израелско средно училище, където не са 
предприети предпазни мерки xxi. Друго проучване, което 
проследява контактите в Индия, установява, че предаването на 
заразата от дете на дете може да е по-голямо, но не е ясно дали 
то се реализира в училищна среда, или извън нея xxii. Важно е 
да се отбележи, че в повечето случаи присъственият учебен 
процес се възстановява успоредно с няколко предпазни мерки, 
за да се сведе до минимум рискът от разпространение. 
Мерките включват поетапно отваряне на училищата, по-строга 
хигиена (миене на ръцете, употреба на дезинфектанти за ръце), 
редовен скрининг, ограничени взаимодействия извън класната 
стая, поддържане на физическа дистанция, прозрачност, 
целенасочени комуникационни стратегии и използване на 
лични предпазни средства (включително маски и шлемове). 

 
Оскъдни са доказателствата, че персоналът е изложен на 
повишен риск от заразяване в училище в сравнение с 
възрастното население като цяло. Констатациите на 
националните системи за наблюдение в Обединеното кралство 

xxiii и Шотландия xxiv разкриват, че училищният персонал е изложен 
на по-малък риск от заразяване в училище, отколкото 
възрастното население като цяло. Проследените случаи на 
предаване на заразата показват, че рискът от предаване от 
възрастен на възрастен е по-голям, отколкото от дете на дете или 
от дете на възрастен xxv. И накрая, според британски 
правителствени данни положителните тестове сред училищния 
персонал са същите, както при сравними категории работещи в 
други сектори през есенните месеци. Проучване с проследяване 
на контактите на заразени деца и персонал в детски заведения и 
училища в Нов Южен Уелс установява ниски равнища на 
заразяване в сравнение с населението като цяло, както и ниски 
равнища на вторично предаване на заразата (0,5% от случаите). 
Според друго проучване на 57 000 души персонал в детски 
заведения в САЩ няма повишен риск от заразяване на хората, 
които полагат грижи за децата xxvi. 

 
Събирането на доказателства във връзка с последиците от 
присъствения учебен процес за риска от заразяване с COVID-19 
продължава, но прегледът на вече наличните доказателства 
разкрива, че присъственият учебен процес видимо не е основен 
двигател на пиковете в заразата, децата в училище не изглеждат 
изложени на по-голям риск от заразяване в сравнение с периода 
на затваряне на училищата, при условие че се спазват предпазни 
мерки и училищният персонал не изглежда да е изложен на 
повишен относителен риск в сравнение с населението като цяло. 
Важно е да се отбележи, че в повечето случаи отварянето на 
училищата се съпътства от различни предпазни мерки и част от 
включените в прегледа данни от ранни проучвания са събрани в 
условията на относително малък брой повторно отворени 
училища. 
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