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Утвърдени със Заповед № РД-11-9811-633/10.09.2021г. 

 

 

  
 

 

 

МЕРКИ 
за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание 

и труд в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година 

 

1. Обособяване на зони за обучение в учебната сграда. 

С цел във възможно най-висока степен прилагане на стратегията на дистанция 

(невзаимодействие) между учениците от различните паралелки в учебната сграда се 

обособяват следните зони за обучение: 

1.1. Зона за обучение на учениците от 5, 6a и 6б клас – източно крило на 

първия етаж на сградата. 

За вход и изход в зоната за обучение са ползва северният вход на училищната 

сграда. Ползва се само от учениците от 5, 6a и 6б клас. 

1.2. Зона за обучение на учениците от 7 и 8 клас – югозападно крило на 

първия етаж на сградата. 

За вход и изход в зоната за обучение са ползва южния вход на училищната 

сграда.  

1.3. Зона за обучение на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас – втори етаж на 

учебната сграда. 

За вход и изход в зоната за обучение са ползва южният вход на училищната 

сграда.  

2. Придвижване на пребиваващите в общите части на учебната сграда. 

При влизане и излизане от учебната сграда, при придвижване по коридорите, 

фоайетата и стълбите се спазват следните общи правила: 

2.1. Учениците влизат и излизат от учебната сграда само през определения за 

съответната зона вход/изход, като не допускат струпване и задължително спазват 

дистанция от 1,5 метра. 

2.2. Придвижването в учебната сграда се осъществява еднопосочно, като 

всеки от придвижващите се движи плътно в дясно по посока на движението и при 

спазване на задължителна дистанция от 1,5 метра. 

2.3. Не се допуска струпване на ученици в коридорите и фоайетата. 

2.4. Не се допуска влизане на ученици в класните стаи на други класове. 
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2.5. Не се допуска струпване на ученици пред специализираните кабинети в 

очакване на началото на учебния час. Съответните преподаватели са длъжни да 

осигурят достъп до кабинетите без да се налага престой на учениците пред тях. 

2.6. Достъпът на външни лица до учебната сграда се осъществява само през 

южния вход. 

3. Класни стаи, кабинети, физкултурен салон, помещения за осъществяване 

заниманията на ГЦОУД, групите за извънкласни форми за занимания по 

интереси, групите по проекти, за присъствено провеждане на консултации. 

Организация на учебния процес. 

3.1. Класни стаи, помещения за осъществяване заниманията на ГЦОУД, 

групите за извънкласни форми за занимания по интереси, групите по проекти, за 

присъствено провеждане на консултации: 

 разполагане на работните места на учениците така, че да бъде осигурено 

максимално физическо разстояние между тях; 

 в случаите, когато това е възможно разполагане на учениците по един на 

маса; 

 осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на 

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, с цел спазване на 

дистанция от поне 1,5 метра по време на обучението. 

3.2. Кабинети по информационни технологии, природни науки, музика. 

Физкултурен салон. 

Кабинетите по информационни технологии, природни науки и музика се ползват 

при спазване на описаните по-долу мерки за дезинфекция и в съответствие с 

утвърдените инструкции за тяхното ползване. 

Физкултурният салон се ползва само ако метеорологичните условия не 

позволяват провеждането на заниманията на открито при спазване на описаните по-

долу мерки за дезинфекция и в съответствие с утвърдената инструкция за ползването 

му. 

3.3. Организация на учебния процес. 

Делене на паралелките на групи: 

При делене на паралелките на групи по чужд език и по профилирана подготовка 

за работни помещения за провеждане на занятията с втората група се ползва 

мултимедийната зала на втория етаж и зала 2 на ГЦОУД. 

Групи за целодневна организация на учебния процес: 

Заниманията за самоподготовка да се провеждат, както следва: 

 за учениците от 5 клас – в класната стая на 5 клас; 

 за учениците от 6 клас – в класната стая на паралелката с преобладаващ 

брой ученици в групата; 

 когато е възможно и метеорологичната обстановка позволява това, часовете 

може да се провеждат на открито; 

 когато тематиката на съответното занимание е подходяща, часовете може да 

се проведат и в сградата на читалището при спазване на правилата за 

безопасно придвижване. 
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Часът за организиран отдих и часовете за занимания по интереси да се 

провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. При 

невъзможност за провеждане на открито да се използва интерактивния кабинет на 

първия етаж, зала 2 на ГЦОУД и кабинетите по информационни технологии при 

спазване на описаните по-долу мерки за дезинфекция. 

Обучение на учениците със специално образователни потребности. 

За обучението на учениците със СОП да се използва интерактивния кабинет на 

първия етаж. 

При изготвяне на седмичното разписание за учениците със СОП да се 

минимизира броят на часовете, в които в един и същи час се работи с деца от 

различни паралелки. 

Групи за извънкласни форми за занимания по интереси. 

По възможност групите за занимания по интереси да се сформират в 

рамките на паралелката/зоната за обучение, а при необходимост от смесване на 

ученици от различни паралелки/зони за обучение - създаване на организация за 

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

взаимодействие между учениците, както и засилени мерки за дезинфекция. 

При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, да се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

Присъствено провеждане на консултации по учебни предмети. 

По възможност присъственото консултиране по учебни предмети да се 

организира и провежда с ученици от една и съща паралелка и в класната стая на 

съответната паралелка. 

Провеждане на учебни часове на открито. 

Препоръчително е, когато темата на урока е подходяща и метеорологичните 

условия позволяват това, провеждане на часове на открито в училищния двор или 

извън него при спазване на принципа за невзаимодействие между учениците от 

различните паралелки и правилата за безопасност. 

4. Дезинфекция. Хигиена и проветряване. Лични предпазни средства. 

Дистанция при комуникация. 

4.1. Дезинфекция. 

Дезинфекция при влизане в учебната сграда. 

На входовете на учебната сграда се поставят безконтактни диспенсъри с 

дезинфектант за дезинфекция на ръцете и стелки за дезинфекция на обувките. При 

всяко влизане в сградата лицето, което влиза задължително извършва 

дезинфекция на ръцете и обувките. 

След всяко междучасие се извършва дезинфекция на входните врати на 

северния и южния вход на сградата. 

Дезинфекция преди и след приключване на учебните занятия в помещения, 

в които се обучават ученици само от една паралелка, както и в общите части на 

сградата. 
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Преди началото на учебния ден и след приключване на учебните занятия в 

класните стаи, в които се обучават ученици само от една паралелка се извършва влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, 

шкафове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление. 

Преди началото на учебния ден и след приключване на учебните занятия за деня 

в общите части на сградата се извършва влажно почистване и дезинфекция на подове, 

парапети, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, мивки, кранове и др. 

Дезинфекция при ползване на учебни помещения, в които се обучават 

ученици от повече от една паралелка в рамките на един и същи ден. 

Безконтактни диспенсъри с дезинфектант за дезинфекция на ръцете и стелки 

за дезинфекция на обувките се поставят пред: 

 кабинетите по информационни технологии; 

 кабинета по природни науки; 

 кабинета по музика; 

 мултимедийната зала; 

 интерактивен кабинет на първи етаж; 

 зала 2 на ГЦОУД; 

 физкултурния салон. 

При всяко влизане в тези помещения задължително извършва дезинфекция 

на ръцете и обувките. 

За всяко от тези помещения се осигуряват необходимите дезинфекциращи 

средства за извършване на дезинфекция на работните места след приключване на 

съответния учебен час. Дезинфекцията се извършва от учениците под ръководството и 

прякото наблюдение на учителя и в съответствие с инструкциите за безопасност при 

работа в тези помещения. 

Дезинфекция при ползване на учебни помещения от групи, сформирани с 

ученици от различни паралелки. 

При осъществяване на дейности с групи, сформирани с ученици от различни 

паралелки задължително преди началото на заниманието се извършва дезинфекция на 

ръцете на всички присъстващи. 

Дезинфекция на училищния автобус. 

Дезинфекция и почистване на училищния автобус се извършва от шофьора 

преди и след всеки курс. 

Дезинфекция на административни помещения. 

В края на всеки работен ден се извършва влажно почистване и дезинфекция на 

всички критични точки в административните помещения – подове, бюра, маси, 

шкафове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, клавиатури, мишки, 

принтери и др. 
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Дезинфекция на учителската стая. 

Дезинфекциране на учителската стая се извършва от чистачите по време на 

всеки учебен час. 

Безконтактни диспенсъри с дезинфектант за дезинфекция на ръцете и 

пречиствател на въздух, който може да работи без прекъсване в присъствието на хора 

се поставя в учителската стая. 

На всеки педагогически специалист се предоставя флакон с дезинфекциращ 

разтвор, който при необходимост може да бъде използван извън описаните по – горе 

дезинфекциращи дейности. 

Линк към Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено 

предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19: 

https://coronavirus.bg/bg/101 

4.2. Хигиена и проветряване. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни да се следи за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно да се изхвърля на боклука. 

Осигуряване на течаща топла вода във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи. 

Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, 

при кихане и кашляне.  

Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

Учебните стаи да се проветряват по време на всяко междучасие, както и по 

време на часовете, когато метеорологичните условия позволяват това. 

При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия могат да се увеличат, като в зависимост от 

обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

Линк към Инструкции за правилна хигиена на ръцете: 

https://coronavirus.bg/bg/432 

4.3. Носене на защитни маски за лице. 

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична 

обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в 

следните случаи: 

• В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

• За учениците от предучилищните групи; 

https://coronavirus.bg/bg/101
https://coronavirus.bg/bg/432
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• За учениците в начален етап ({-IV клас) по време на учебен час; 

• За деца със специални образователни потребности, при които има 

установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище 

от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това; 

• За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 

м между тях и местата на учениците; 

• В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на 

открито; 

• В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния 

час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м 

между учениците и при редовно проветряване.  

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се 

носят по време на целия престой в училище. 

Линк към Инструкции за правилно носене на лицева маска: 

https://coronavirus.bg/bg/222 

4.4. Дистанция при комуникация. 

Ограничаване на близката комуникация между педагогическите специалисти 

при престоя им в учителската стая, като за целта може да бъде използвана 

мултимедийната зала на втория етаж, в случаите, в които същата не се ползва за 

обучение. При пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция 

и носене на защитни маски. 

Заседания на Педагогическия съвет, Общи събрания, съвещания, заседания на 

Обществения съвет, родителски срещи по паралелки по възможност да се провеждат в 

електронна среда.  

Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка. 

При нужда от пряка комуникация, тя да се осъществява в по-голямо помещение, 

което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

В канцеларията на училището се допуска присъствието само по един посетител в 

един и същ момент. 

5. Възпитателни дейности. 

5.1. Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд, програмите за съответните видове инструктажи, 

инструктажите и инструкциите за безопасност и здраве при работа. Запознаване на 

родителите и учениците с актуализираните документи чрез публикуването им на 

интернет страницата на училището и във фейсбук групите на съответните паралелки. 

5.2. Провеждане на извънреден инструктаж в началото на учебната година и 

периодични инструктажи по време на учебната година на персонала и учениците на 

теми: 

https://coronavirus.bg/bg/222
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 Мерки и действия за предпазване от инфекция с COVID-19. Правила за 

поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

(запознаване по подходящ начин на учениците с настоящите правила). 

 Предпазни средства и тяхното правилно използване. 

 Спазване на лична хигиена и правилно и безопасно използване на 

дезинфекциращи препарати. 

5.3. Включване в тематичния план за часа на класа на теми, свързани с 

личната отговорност, спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция, за възпитание на отговорно поведение към себе си и към 

останалите в условията на епидемия от COVID-19.  

5.4. Припомняне в края на всеки учебен час, занятие на ГЦОУД, групи за 

допълнително обучение и групи за занимания по интереси за спазване на мерките за 

осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-

19. 

5.5. Изготвяне и поставяне на видно място – в коридори, класни стаи, 

кабинети, физкултурен салон, тоалетни на информационни материали за правилна 

хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски. 

6. Обсъждане и информираност. Комуникация с родители и институции. 

6.1. Обсъждане и информираност. Комуникация с родителите. 

Настоящите мерки се обсъждат от педагогическите специалисти и се приемат с 

решение на Педагогическия съвет. Мерките са отворени и могат да бъдат променяни 

винаги, когато бъде оценена необходимостта от това. 

С Мерките за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в 

условията на COVID-19 се запознава Обществения съвет. 

След приемането им, както и след всяка актуализация, Мерките за осигуряване 

на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19 се 

публикуват на интернет страницата на училището, както и във фейсбук групите на 

съответните паралелки за запознаване на родителите и учениците с тях.  

Родителите могат да правят мотивирани предложения за актуализиране на 

Мерките. 

След сформиране на ученическите съвети по паралелки и ученическия съвет на 

училището същите, като органи на ученическото самоуправление, могат да правят 

мотивирани предложения за актуализиране на Мерките. 

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение 

от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID -19 ученици и 

учители, карантинирани паралелки и учители да се публикуват своевременно на сайта 

на училище. Информацията може да се предоставя и чрез фейсбук групите на 

съответните паралелки. Информацията се подготвя и публикува от Училищният екип, 

отговорен за прилагане на настоящите мерки. 
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По подходящи начини училището осъществява информационна кампания сред 

родителите, учителите и учениците за значението на задължителните и 

препоръчителните мерки и на ваксинирането за намаляване на разпространението и 

рисковете от инфекция. 

Училищният екип, отговорен за прилагане на настоящите мерки установява и 

поддържа контакт със служители от РЗИ – Плевен, като уточнява имената, телефоните 

за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции. 

Търси съдействието на служителите от РЗИ и на службата по трудова медицина 

за осигуряване на информационни материали, свързани с COVID-19, с 

разпространението на други инфекциозни заболявания и организира разпространението 

на тази информация сред учениците и техните родители. 

7. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището. 

7.1. Мерки за предварителна подготовка за евентуална среща с вируса в 

училището. 

Обособяване на помещение за изолиране на ученик или лице с грипоподобни 

симптоми. 

За помещение, в което да се изолират ученици или лица с грипоподобни 

симптоми се определя стаята на първия етаж, разположена между южния вход и 

хранилището на кабинета по природни науки. 

Помещението се оборудва с места за сядане, разположени на не по – малко 

разстояние от 1,5 м. В помещението се осигуряват необходимите дезинфектанти за 

ръце, резервни маски, бактерицидна лампа от затворен тип за дезинфекция на въздух, 

която може да работят без прекъсване в присъствието на хора. 

7.2. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или 

случай на COVID-19 в училище. 

А. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай 

на COVID-19 при учениците. 

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

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.): 

Първоначално поведение: 

 Служителят, който е установил симптомите организира незабавното 

изолиране на ученика в предназначено за такъв случай помещение до идването на 

родителите и уведомява класния ръководител.  

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Класният ръководител незабавно осъществява връзка с 

родителите/настойниците и изисква да вземат ученика, като се съобразяват с 

необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен 

транспорт при възможност). 
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 Лицето, което предава ученика на родителите/настойниците задължително 

им припомня 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 коронавирус.  

 Класният ръководител се информира от родителите за резултатите от 

медицинския преглед и естеството на здравословния проблем. 

 В случай на установен положителен резултат за COVID-19 класният 

ръководител незабавно уведомява ръководството на училището. 

 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. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик се осъществяват 

следните дейности: 

 Родителите следва да информират директора на училището, който трябва 

незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да и предостави списък с учениците и 

учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на 

цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ. 

 За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10- 

дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и 

определени като близки контактни: 

o Ученици от същата паралелка; 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 

часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена 

със заповед на МЗ; 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа 

(дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в 
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период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен 

асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на 

проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, 

определена със заповед на МЗ. 

 Всички контактни лица се информират за провеждане по време на 

домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на 

детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на 

домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е 

проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е 

възможно заразяване на възрастни в домакинствата). 

 След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се 

извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на 

всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в 

последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни 

занятия. 

 Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като 

формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация. 

Б. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай 

на COVID-19 при възрастен. 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, стомашно разстройство и др.): 

 Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с 

поставена маска; 

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието 

му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - 

PCR или бърз антигенен тест; 

 При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за 

здравословното си състояние след преглед или направена консултация; 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна 

дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на 

изискванията за дезинфекция. 

В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител: 

 Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай. 
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 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с 

учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията 

на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище 

изпълнява предписанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото 

училище. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на 

риска и определени като високорискови контактни: 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 

часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена 

със заповед на МЗ; 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа 

(дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период 

от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за 

изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, 

определена със заповед на МЗ. 

 Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение 

по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След като заразеното лице напусне училището, се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на 

повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт 

лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да 

се използват за учебни занятия или други цели. 

8. Създаване на вътрешноучилищна организация за прилагане и спазване 

на Мерките. 

Със заповед на директора на училището се сформира училищен екип за 

организиране, координиране и контрол на изпълнението на Мерките за осигуряване на 

безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-19. 

Училищният екип осъществява следните дейности: 

 Обособява зони за обучение в учебната сграда и организацията по 
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придвижване на пребиваващите в общите части на учебната сграда в съответствие с 

изискванията на т. 1 и т. 2 от настоящите Мерки, като осигурява сигнални колчета и 

въжета за обособяване на зоните, стикери с насочващи стрелки за обозначаване на 

посоката на придвижване, спазване на необходимото безопасно разстояние, 

информационни табели за входовете, местата за разполагане на дезинфектанти и др. 

 Осигурява необходимите препарати за дезинфекция и хигиена, както и 

инструкциите за тяхното приложение. Следи за тяхната наличност правилното им 

използване и честотата на прилагане. 

 Осигурява необходимите маски за педагогическия и непедагогическия 

персонал. 

 Организира изпълнението на възпитателните дейности в съответствие с 

изискванията на т. 5 от настоящите Мерки. 

 Актуализира всички вътрешноучилищни документи, свързани с безопасни и 

здравословни условия на обучение, възпитание и труд със съответните текстове за 

осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в условията на COVID-

19. 

 Изготвя необходимата информация съгласно т. 6 от настоящите Мерки. 

 Поддържа контакт със служители от РЗИ – Плевен, като уточнява имената, 

телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции. 

 Търси съдействието на служителите от РЗИ и на службата по трудова 

медицина за осигуряване на информационни материали, свързани с COVID-19, с 

разпространението на други инфекциозни заболявания и организира разпространението 

на тази информация сред учениците и техните родители. 

 Подготвя помещението за изолиране на ученик или лице с грипоподобни 

симптоми. 

 Подпомага директора и класните ръководители при прилагане на 

задължителните здравни протоколи. 

Мерките за осигуряване на безопасна среда на обучение, възпитание и труд в 

условията на COVID-19 са приет с решение на Педагогическия съвет, Протокол № РД-

4-23/10.09.2021 г. 


