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ПРАВИЛА ЗА РАБОТА
в условия на COVID 19
Правилата са урвърдени със Заповед № РД- 06 -805/14.09.2020 г. на
основание основание чл. 259 (1), във връзка с чл. 258 (1) от ЗПУО, чл.60 от
АПК и решение на ПС - Протокол № 16/09.09.2020 г. и влизат в сила
незабавно
1. Носенето на маска или шлем е задължително:
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори,
санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и училищен
ресторант (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
институцията лица;
- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение,
кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от
една паралелка
- в училищните автобуси.
➢ Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
➢ Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата
осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за
ползване, а за учителите - маски или шлемове.
2. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
➢ Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните часове)
влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра,
чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани,
тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
➢ (при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните
мероприятия се увеличат, от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.)
➢ Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. Специално внимание се
обръща на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, работилниците, в които се
дезинфекцират повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите.
➢ На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след
всеки курс.
3. Условия за осигуряване на лична хигиена:
➢ Наличие на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в
тоалетните за всички ученици и работещи.
➢ Автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската
стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи и работилниците, като тяхната
употреба следва да е контролирана.
➢ 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.

4. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни
паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
➢ „Плаващи междучасия“
➢ Организиране на храненето на учениците в класните стаи.
➢ 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.
➢ При заниманията свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни
регулации на Министерството на здравеопазването.
5. Организация на учебния ден
1. На трите входа на училището са поставени гумени стелки, напоени с дезинфектанти,
като на всеки час дезинфектантът се подновява;
2. Медицинската сестра ще измерва температурата на учениците с надеждни
безконтактни термометри.
3. Във всички санитарни възли са осигурени безконтактни дозатори с хигиенни
материали.
4. Училището преминава на смесена система на обучение – класна и кабинетна.
Приложение 1
5. Придвижването в училище по коридорите, се извършва в двете посоки, регулирано с
указателни ленти и стрелки.
6. Западното стълбище се използва само за изкачване, а източното само за слизане.
7. При два последователни часа, междучасията ще се изместят така, че да се намали
броят на почиващите ученици.
8. Организацията на хранене на учениците в бюфета ще се извършва, като се спазва
необходимата дистанция. Регулирането ще бъде чрез поставяне на указателни знаци.
Дежурни учители ще извършват контрол. Доставката на закуски ще се осъществява по
предварителна заявка и в класните стаи.
9. Физкултурният салон се използва само от един клас за съответният учебен час.
10. Библиотеката в училището се използва от не повече от 5 ученици при спазване на
съответната дистанция.
11. Осигурените озониращи бактерицидни лампи се включват в кабинетите от
обслужващият персонал при отсъствие на учениците.
12. При възможност класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебнопрактическо обучение, кабинети, физкултурен салон) ще се проветряват ежечасово.
6. Допълнителни мероприятия
1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с
възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки
един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да
напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа
дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите
помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4. Поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за правилна
хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на
защитни маски.

