Моят живот
по време на пандемия

Изготвила: Яна Александрова

Моят живот по време на пандемия!
Животът по време на пандемия е тежък. Седиш, спиш и ядеш.
Например за нас учениците е много натоварващо, защото имаме
изпити и много други задължения. Също така и учителите са
натоварени. Те ни дават задачи и упражнения всеки ден и ние сме
затрупани с информация. Те не осъзнават, че ние трябва да се
подготвяме за изпити, да учим по всички предмети и да пишем
всичките ни дадени домашни по отделните уроци. В началото на
пандемията беше малко объркано, защото все още никой не бе свикнал
с начина на обучение - или така казано електронното обучение.
Сега понеже мина малко време и всички се приспособихме към този
начин на общуване и работа е по-добре. Учителите спазват дадената
на нас и на тях програма и всичко е по-спокойно.
И така май е по-добре в клас…

А сега бих искала да разкажа историята
на още трима души…

1. Елица Симеонова
• Галя и дипломата след 12 клас
• Галя е в решителния 12 клас, предстоят ѝ матури, от които
зависи следването ѝ. Основният въпрос за нея и за много други
абитуриенти е дали ще получи дипломата си за средно
образование навреме, за да не изпусне сроковете в
университетите. „И двата университета, Хумболтовия
университет и Берлинския свободен университет, изискват да
предоставя диплома за средно образование. Тя е най-важният
ми документ за кандидатстване“, разказа
дванадесетокласничката пред Елица Симеонова.

2. Д-р Николай Николов
• Лекарят, който е на "първа линия"
• „Без предпазни материали самите ние, лекарите, можем да се
превърнем в разпространители на зараза“, каза пред Полина
Паунова д-р Николай Николов – общопрактикуващ лекар от
Хасково в началото на седмицата. На 19 март стана ясно, че
8000 маски, произведени в България или внесени от чужбина,
трябва да стигнат до 4000 общопрактикуващи лекари от
цялата страна. До този момент докторите, които трябва да
прегледат пациент със съмнения за COVID-19 и едва тогава да
го изпратят към инфекциозна болница се оказа, че работят на
„първа линия“, но без необходимата защита.

Д-р Мирослав Ангелов
• Лекар без предпазен костюм. "Слава богу, тестът беше
отрицателен"
• Специализантът д-р Мирослав Ангелов работи в
кардиологията на столичната болница „Св. Анна“, но дава
дежурства и в спешното, където от 8 души на смяна
предпазни облекла има само за двама. Д-р Ангелов успява да се
сдобие с бърз тест за COVID-19. « Слава богу беше
отрицателен» са думите на младия лекар пред Ивайло
Везенков и обяснява защо е важно медиците да разполагат с
бързи тестове за коронавируса.

И така в заключение…
Май на всички ще ни е по-добре без вирусът.
Въпреки че пандемията си има и плюсове:
Когато сме вкъщи имаме повече време за семейството и
близките ни. Разговаряме с тях, забавляваме се и правим общо
взето повече неща сега, от колкото когато ходим на работа и
училище, и всеки има доста повече занимания и задължения.

Затова призовавам всички нека да използваме тази
възможност, че сме си вкъщи и обърнем повече
внимание на близките ни.
Нека използваме тази възможност и бъдем до тях!!!

Източници:
• https://www.google.com/search?q=семейство
• https://lifestyle.bg/topic/zhivot-po-vreme-na-koronavirus
• https://www.svobodnaevropa.bg/a/30499101.html

Благодаря за вниманието!!!

