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МЕР КИ
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС (COVID 19)
В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

Приети на Педагогически съвет, протокол № 8/ 10.09.2021 година и
утвърдени със заповед № 975-269/13.09.2021г на директора на институцията
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I. Общи положения
1. COVID 19 е нов подтип коронавирус, идентифициран за пръв път в
провинция Ухан, Китай. Коронавирусите са голямо семейство от вируси,
които причиняват заболявания, вариращи от лека настинка до по-тежки
заболявания.
2. Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне,
кихане и чрез докосване до заразени повърхности.
3. Симптомите на коронавирусна инфекция са грипоподобни и
включват: висока температура (обичайно над 38 градуса), кашлица
(предимно суха, дразнеща), мускулни болки, отпадналост, умора, задух. При
по-тежките случаи на протичане, инфекцията може да причини пневмония
или други респираторни проблеми.
4. Коронавирусната инфекция се установява след проведен PCR или
антигенен тест, който е дал положителен резултат.
5. По отношение на лечението, до този момент липсват категорични
данни за специфично лечение. Алгоритъмът на действие при заразени
пациенти включва симптоматично лечение. Към момента има създадени
ваксини за предотвратяване на коронавирусната болест.
II. Мерки за профилактика срещу инфекцията COVID 19
1. Използване на лични предпазни средства (в т.ч. защитни маски и
шлемове)
1.1. Използването на лични предпазни средства е задължително:
в общите закрити пространства на учебната сграда – преддверие,
фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, учителска стая, библиотека,
бюфет (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните
за институцията лица
в класните стаи и другите учебни помещения (вкл.
специализирани кабинети за учебно-практическо обучение, лаборатории,
физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от различни
паралелки/класове и етапи на обучение; алгоритъмът на действие в случая
се основава на база общоприетия модел на дистанциране;
в училищните МПС.
1.2.При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на
лични предпазни средства е съобразено с техните индивидуални
предпочитания.
1.3.Личните предпазни средства се осигуряват от децата, респ. техните
семейства.
1.4.Училищата осигуряват защитни средства единствено в случаите,
когато учениците и / или учителите не разполагат с такива или не са
подходящи за използване.
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2. Провеждане на хигиенно – санитарни и противоепидемични
мероприятия (в т.ч. дезинфекция на повърхности и вентилация на
затворените пространства)
2.1. Дезинфекцията се провежда ежедневно, двукратно (преди
началото и след приключване на смяната).
2.2. Хигиенно – санитарните мероприятия включват: влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки (в т.ч. подова настилка,
бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,
парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.).
2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 мероприятията
трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден
до дезинфекция на всеки час.
2.4. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е
необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване
на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на
ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на отпадъците.
2.5. Ръководствата на училищата са длъжни да осигурят течаща топла
вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички
ученици и работещи; да подсигурят автоматични дозатори за дезинфекция
на ръце на входа на училището и на всички ключови места в него; да
контролират личната хигиена на учениците и персонала, както и да следят за
правилната дезинфекция на телесни повърхности по общоприетата техника.
2.6. Всички уреди и пособия, които имат отношение към провеждането
на часовете по „Физическа култура и спорт”, следва да преминат на щателна
дезинфекция преди началото на занятието и след края му, непосредствено
преди започването на учебния час на следващия клас.
2.7. По отношение на вентилацията на затворените пространства,
учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща
специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон и
работилниците.
III. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID 19 в
училището
1.Общите правила на поведение включват:
1.1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с
грипоподобни симптоми;
1.2. Създаване на организация в училището за осъществяване на
медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в
сградата на училището на лица във видимо недобро общо състояние;
1.3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на
педагогическите и непедагогическите специалисти, касаещи разпознаването
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на симптомите на COVID-19, с цел по-бързо идентифициране на
потенциалните заболели;
1.4. Своевременно информиране на родителите за прилаганите
здравни протоколи и начините на действие при възникването на
екстремален риск от заразяване.
2. Специфични правила на поведение
2.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик,
включващи: повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в
гърлото, умора, мускулни слабост, гадене, повръщане, диария и др:
- ученикът се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай
помещение, докато не се прибере у дома;
- на ученика се поставя защитна маска, съобразена с възрастта му;
- действа се спокойно, без всяване на паника у ученика и
преподавателите;
- незабавно се осъществява връзка с родителите / настойниците и се
изисква от тях да вземат ученика, като вземат под внимание стриктното
спазване на противоепидемичните мерки (поставяне на защитни предпазни
средства, използване на личен транспорт при възможност);
- на родителите / настойниците се припомнят процедурите, които
трябва да следват – физическите контакти да се сведат до минимум;
задължително 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 PCR или антигенен тест за нов коронавирус;
- след като ученикът напусне помещението, се извършва щателна
дезинфекция на всички повърхности, който са били в пряк досег с него;
- ученикът се допуска отново в режим на присъствено обучение, само
срещу представяне на медицински документ, удостоверяващ, че е клинично
здрав и това е допустимо.
2.2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или
антигенен тест на ученик:
- родителите информират ръководството на училището, което трябва
незабавно да се свърже със съответната Регионална здравна инспекция
(РЗИ); директорът е длъжен да съдейства на РЗИ и да предостави списък на
учениците и учителите, които са били в пряк контакт със заразения ученик;
- след отстраняване на ученика и неговите съученици, се извършва
вентилиране на затворените пространства, влажно почистване и крайна
дезинфекция на всички повърхности и предмети в помещенията, до които е
имал контакт ученикът в последните 48 часа; , след приключването на
противоепидемичните мероприятия, класната стая и другите помещения
може да се използват за учебни занятия.
4

2.3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен
(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото,
умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
- лицето незабавно се изолира и му се предоставя защитна маска, която
да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия
момент;
- избягва се физически контакт с други лица;
- при възможност използва личен транспорт за придвижване;
- осъществява консултация с личния си лекар за преценка на
здравословното му състояние и за последващите действия, които следва да
предприеме (в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи PCR тест);
- директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с
контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ;
- информират се родителите на учениците, които са били в контакт с
лицето;
- след като лицето напусне помещението, се извършва щателна
дезинфекция в кратък срок;
- стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки;
-лицето се допуска отново на работа в училище само срещу
представянето на медицински документ, удостоверяващ, че е клинично
здраво и това е допустимо.
2.4. В случай на положителен резултат за COVID 19 по метода PCR или
антигенен тест на възрастен човек:
- лицето информира ръководството на училището, което незабавно се
свързва с териториалното поделение на РЗИ. Те извършват
епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на
инфекцията в училището и на база проучването, се предприемат адекватни
мерки;
- 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;
- след отстраняване на заразеното лице се извършва вентилиране на
затворените пространства, 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 може да се използват за учебни занятия или други цели.
IV. Други положения
1. Максимално се ограничават контактите между ученици от различни
паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
2. Осигурява се дистанция между класовете.
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2.1. Ограничава се използването на различни кабинети, изключения се
допускат само при липса на други възможности за осъществяване на
обучението по съответния учебен предмет (напр. кабинет по ИКТ,
работилници и физкултурен салон).
2.2. Осигурява се физическо разстояние между масата / бюрото на
учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване
на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра
по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на
учителите с повече от една паралелка.
2.3. Ограничава се близката комуникация между учители и на престоя
им в учителската стая.
2.4. При възможност, по-голямата част от комуникацията се
осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи
и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за
физическа дистанция и носене на предпазни средства.
2.5. Комуникацията с родителите се осъществява предимно с
електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат
по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на Министерство
на здравеопазването (МЗ).
2.6. Провеждането на родителски срещи, събрания на Обществения
съвет, общи събрания и педагогически съвети се осъществява по възможност
в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо
помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
3. Забранява се влизането на външни лица в сградата на училището.
4. Препоръчва се използването на личен транспорт. При възможност се
избягват претъпкани превозни средства.
5. Ограничава се планирането на екскурзии и групови мероприятия.
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