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МЕРКИ  И  ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА НА ВИРУСА COVID 19 

ВЪЗ ОСНОВА НАСОКИТЕ НА МОН 

 

1. Основните принципи за организиране на предвидените мерки:  

а/ Минималното взаимодействие между учениците, учителите и служебните лица в 

сградата на училището. 

б/ Системната дезинфекция на помещенията. 

в/ Спазването на стриктна лична и колективна хигиена. 

 

2. Организация на пропускателния режим: 

а/ Достъпът до сградата на училището се осигурява от централния вход . 

б/ До входа се осигурява достъпно място за задължителна дезинфекция за всички, 

допуснати до сградата. 

в/ Влизането на учениците и учителите в сградата на училището преди първия час става 

след задължителна дезинфекция с препарати под наблюдението на дежурен учител и 

образователния медиатор. 

г/ Влизането на външни лица се допуска само от централния вход след задължителна 

дезинфекция.  

д/ Училищният двор се разделя на зони за отделните паралелки.  

 

3. Организация на учебния процес   

 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет и 

физкултурен салон.  

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 При възможност в класните стаи да се осигури физическо разстояние между 

отделните чинове /маси – до 1,5 м. 

 

4. Организация на движението в сградата на училището: 

а/ в коридорите се поставя маркировка, осигуряваща дистанция между учениците и 

насочваща разделени потоци за движение по коридорите само отдясно; 

б/ не се допуска движение по коридорите в рамките на учебния час; 

в/ не се допуска струпване на ученици в сервизните помещения. 

 

5. Сигурност в класните стаи и коридорите: 

а/ Носене на лични предпазни средства - маски и шлемове – е задължително 

 в общите закрити части на учебната сграда – предверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека. 

Мярката е задължителна за всички ученици, учители, служители, външни за 

институцията лица. 



 в училищния автобус – за всички пътуващи ученици и придружаващите ги 

учители. 

б/ В класните стаи личните предпазни средства са задължителни за учителите, които 

преподават на повече от една паралелка. 

в/ Носенето на маска или шлем в класните стаи от учениците е по желание, като личните 

предпазни средства се осигуряват от родителите. 

г/ Във всяка класна стая и кабинет се поставя стационарно флакон с дезинфектант, който се 

използва задължително в началото на учебния час. 

 д/ Намаляване на ненужните предмети в класните стаи, кабинетите и коридорите. 

6.Общуването в учителската стая се осъществява: 

а/ при спазване на условията за физическа дистанция, носене на лични защитни средства – 

маска или шлем и ограничаване на престоя им в учителската стая. 

б/ провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо 

помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

7. Физкултурният салон да се използва само в месеците, когато метеорологичната 

обстановка не позволява занимания на открито.  

8. Общуване с родители: 

а/ В началото на учебната година класните ръководители актуализират електронните адреси 

и телефонните номера на родителите. 

б/ Комуникацията с родителите и родителските срещи се осъществяват предимно по 

електронен път. 

в/ Индивидуалните срещи и консултации се провеждат дистанционно, а при необходимост 

от присъствие – в учебно време с предвидените мерки за дистанция и лични предпазни 

средства. 

9. Дезинфекция на повърхностите и проветряване: 

а/ Ежедневно двукратно, преди началото и след приключването на учебните часове, се 

извършва влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, 

мивки, кранове. При потвърден случай на COVID 19 хигиенните и дезинфекционни мерки 

се увеличават до 4 пъти на ден. 

б/ Учебните стаи, кабинетите, учителската стая се проветряват всяко междучасие. 

в/ Повърхностите, мишките и клавиатурите, предметите се дезинфекцират всяко 

междучасие. 

г/ Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се поставят течен сапун 

или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръце, регулярно да се изхвърля 

боклука. 

д/ Да се осигури топла течаща вода и сапун в тоалетните за ученици, учители и служители. 

е/ Да се поставят дезинфекционни дозатори за ръце на входа на училището, в учителската 

стая, както и в класните стаи и кабинетите. 

10. Създаване на вътрешно училищна организация за спазване на правилата във 

връзка с епидемията: 

а/ Определяне от директора на лице отговорно за организацията и спазването на правилата 

във връзка с епидемията. 

б/ Увеличаване на екипите от дежурни учители до четирима ежедневно – по двама на етаж 

и изготвяне и утвърждаване на график. 

в/ Запознаване на родителите с настоящите здравни изисквания чрез електронния дневник и 

сайта на гимназията. 

г/ Копие от настоящите здравните изисквания да се постави във всяка класна стая. 

11. Трапезария 

 Организация за хранене под формата на кетъринг с индивидуални прибори. 

 Хранене по график на отделните ГЦОУД. 

 Обособени зони за хранене за отделните паралелки и по 2 ученици на маса. 

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 



11.Раздаване на безплатни закуски и училищен плод и мляко по Държавен фонд 

„Земеделие“ да се извършва по класните стаи на начален етап. 

11. Възпитателни мерки: 

а/ Запознаване в специален Час на класа на учениците със здравните изисквания. 

б/ Периодично да се повеждат беседи, съобразени с възрастовите особености на учениците, 

за правилата и личната отговорност в условията на епидемия от COVID 19. Акцентът да е 

върху личната хигиена, физическата дистанция, отговорното поведение спрямо себе си и 

другите. 

в/ Насочване на вниманието към вредните навици, свързани с докосването на лицето, носа, 

устата и очите. 

г/ Поставяне на видно място – в коридорите, класните стаи,тоалетни – на информационни 

материали за правилната хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет при носенето на защитни маски. 

12. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси: 

 максимално да се ограничи наемането на външни лектори за дейностите, които 

могат да се осигурят от учители в училището. 

 максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси. 

 организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на 

учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко 

взаимодействие между тях. 

13. Комуникация между РЗИ и училището: 

а/ Предварително уточняване между училището и РЗИ – гр. Хасково на каналите за контакт 

между двете институции. 

б/ Съвместно обсъждане на задължителните стъпки и поредността им при съмнение на 

случай на COVID 19 , както и на упълномощените лица за връзка. 

14. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,повръщане, диария 

и др.): 

 Ученикът се отделя незабавно в помещение, предназначено за лице с грипоподобни 

симптоми (на първия етаж), докато не се прибере у дома. 

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за 

лице, използване на личен транспорт при възможност). 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват –да се 

избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по 

телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов 

коронавирус. 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 


