
 

 

 
 

 

 



2 

 

 

 

Увод: 

Настоящият план  уточнява практическите условия и функциониране на 

ОУ „Христо Ботев“, съгласно епидемиологичната обстановка, считано от 

10 септември 2021 г.  за обучение и действия в условията на извънредна 

епидимична обстановка в училищата, съгласно Заповед № РД-06-

745/10.09-2021 г. на РУО гр. Благоевград и изменения съгласно Заповед № 

РД-06-749/14.09.2021 г. на РУО гр. Благоевград 

 Отговорност от страна на персонала, колективна и индивидуална, 

 Отговорност от страна на семействата, които трябва да се уверяват в 

какво състояние изпращат детето си на училище (измерване на 

температура, задържане на детето вкъщи в случай на съмнение, 

здраве на ученика, спазване на санитарния протокол) 

 Отговорност от страна на учениците, които трябва да съблюдават 

санитарния протокол и да не го пристъпват. 

 

1 – Прилагани санитарни мерки 

 

 Материал 

 

 В училището са поставени  автоматични дозатори за дезинфекция на 

ръце на входовете на училището, а в учителската стая, в коридорите, 

в класните стои, компютърните кабинети и физкултурния салон – 

флакони с дезинфектант. 

 

 Поставени са стелки с дезинфекциращ разтвор на входовете на 

училището. 

 

 Ще се измерва температурата с електронен термометър на всички 

влизащи в сградата на училището. 

 

 Оборудване за служителите 

 

Всеки служител ще бъде снабден с маска, а учителите с маски-шлемове, 

които трябва да се използват в затворените пространства (класни стаи, 

компютърни кабинети, физкултурен салон, коридори, стълбища). 

При движение в затворените пространства, носенето на маска за 

еднократна или многократна употреба ще бъде задължително. 
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 Поддръжка на сградата 

 

Почистването и дезинфекцията на пространствата и оборудването са важна 

част от борбата с разпространението на вируса. 

Хигиенисти ще отговарят за постоянното почистване на често докосваните 

повърхности от ученици и персонал /дръжките на вратите, ключовете за 

осветлението, парапетите на стълбището / 

 

Почистване на пода и големите повърхности /маси, бюра/ във всички 

класни стаи ще става в края на деня след края на учебните занятия с 

вируцидни, бактерицидни и фунгицидни продукти, одобрени от 

Министерството на здравеопазването на България. 

 

Помещенията ще се проветряват няколко пъти на ден : преди пристигане 

на учениците, по време на междучасията и по време на обедната почивка, 

както и вечер по време на почистване на стаята. 

 

2 – Санитарен протокол 

2.1. Прием на ученици 

 

Предпазните мерки, ще бъдат припомняни в класовете в началото на всеки 

учебен ден. Важно е всички да осъзнаят, че това са най-ефективните 

индивидуални превантивни мерки срещу разпространението на вируса.  

 

Учениците от всички класове трябва да спазват следните предписания : 

Важно е учениците да осъзнаят, че миенето на ръцете е един от най – 

ефективните начини за предотвратяване на разпространението на всякакви 

микроби и патогени, включително COVID – 19. 

 

Измиването на ръцете трябва да се случва минимум : 

 

 преди тръгване от дома 

 при пристигане в училище 

 след всяко ходене до тоалетната 

 преди хранене 

 вечер след прибиране вкъщи 

 

Други: 

 

 Да не се преотстъпват индивидуални вещи (пособия за писане, за 

рисуване, учебни помагала и др.) 

 да се киха или кашля в лакътя или в кърпичка 

 да се използва носна кърпичка еднократно и след това да се изхвърли 

 да се поздравява без ръкостискане и да се избягват прегръдки 
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Физическата дистанция 

 

Училището организира хода на деня и училищните дейности така, че да 

ограничи, доколкото е възможно големи събирания и срещи:  

 

 За целта приема на учениците в училище ще се осъществява през 

двата входа на училището – за начален и прогимназиален етап под 

контрола на дежурните учители и медицинското лице.  

 Учениците от начален етап /1. – 4. клас/ влизат през 

северния вход на училището, под ръководството на класния 

ръководител. За всеки клас е обозначено специално място 

на двора, където ще ги посреща класния ръководител. 

 Учениците от прогимназиален етап /5. – 7. клас/ влизат през 

южния вход /централен/. 

 Движението по коридорите ще бъде двупосочно, по предварително 

обозначен със стрелки маршрут. 

  

 За учениците от първи до седми клас 

 

 Носенето на маска е задължителна  в класните стаи и във 

физкултурния салон, както и в коридорите и тоалетните. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска се 

допуска: 

 За учениците от начален етап  по време на учебен час; 

 За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от 

поне1,5 м между тях и местата на учениците; 

 В улищния двор при спазване на дистанция от 1,5 метра; 

 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; 

 За деца със СОП, при които има установена невъзможност за 

придържане към носене назащитна маска и становище отличен или 

от лекуващ лекар, удостоверяващо това. 

При желание на родителите и/ или учениците защитни маски за 

лице могат да се носят по време на целия престои в училище. 

 

2.2 Прием на посетители 

 Родители/ придружители на учениците оставят децата до входа на 

училището и нямат право да влизат в сградата на училището, освен 

по предварителна уговорка, до конкретно указано място. 
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 Задължително носене на маска при влизане в учебното заведение. 

 Задължителна е употребата на дезинфектант за посетителите на 

входа. 

 

3 – Обучение, информация, комуникация 

 

 Преподаватели 

 

 Те напомнят и придружават ежедневно учениците в прилагането на 

предпазни мерки. 

 Те информират и ангажират учениците в ограничаване на 

разпространението на вируса. 

 Те бдят за евентуални признаци на заболяване (хрема, кашлица, 

подозрение за температура) и незабавно предупреждават здравната 

служба. 

 

 Mедицинска сестра 

 

 Тя дава експертно мнение относно протокола 

 Тя е на входа на училището и осъществява визуален контрол над 

всяко дете 

 Тя помага на преподавателския състав с експертно мнение относно 

хигиенните мерки 

 Тя дава експертно мнение по отношение на почистване и 

дезинфекция 

 

 Посрещащ персонал  - дежурни учители и помощен персонал 

 

 Те прилагат всички хигиенни мерки, които важат за училището. Те 

стоят на всеки вход на училището. 

 Те контролират влизането на външни лица и ще проверяват дали 

същите имат уговорена административна среща със служител на 

училището. 

 

 Родители 

 

 Родителите на ученици играят основна роля. 

 Те се ангажират да не водят децата си в училище в случай на 

температура /37,5 градуса или повече/. 

 В случай на поява на симптоми, напомнящи Ковид – 19, у  ученика 

или в семейството незабавно да се предупреди училищното 

ръководство. 

 Родителите биват информирани за условията на функциониране на 

училището и за промяната в предприеманите мерки, за процедурата 
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при установяване на случай, ако това засяга детето им или друг  

ученик. 

 

 Директор 

 

 Той определя и прилага организацията и функционирането на 

училището. 

 Той списва протоколите и проверява тяхното прилагане. 

 Той обучава, информира и комуникира със служителите и 

семействата. 

 

5 –Протокол за действие при установен случай на COVID 19 

 

В случай на един или повече симптоми у дете /кашлица, кихане, задух, 

болки в гърлото, умора, стомашно-чревно неразположение, температура и 

др/ 

 

 Първи действия 

 

 Детето трябва незабавно да бъде изолирано преди да бъде прибрано 

вкъщи или пък преди да бъде прегледано от специалист. На детето се 

поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Място за изолация до пристигането на родителите – стаята за 

занимания по интереси. 

 Веднага трябва да се установи контакт с родителите, за да дойдат да 

вземат детето, като вземат предвид необходимите предпазни мерки. 

 Да се напомнят на родителите процедурите, които трябва да спазват 

– да се избягва физически контакт и да се консултират с личния 

лекар, който ще прецени дали е необходимо да се направи тест. 

 След тръгването на детето от определеното място, пространството се 

дезинфекцира. 

 

 В случай на положителен тест на ученик 

 

 Незабавно да се информира Директорът, който трябва да уведоми 

РЗИ. 

 Директорът и РЗИ съгласуват мерките, които да се предприемат, за 

да се определят контактните лица и да се уточнят последващите 

действия, които трябва да се предприемат. 

 По отношение на характеристиките на сградата и броя на 

контактните лица може да се наложи преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние на една или няколко паралелки. 

 Лицата, които са поставени в задължителна карантина, се определят 

от РЗИ за конкретния случай. 
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 Почистването и дезинфекцирането на пространствата и вещите, с 

които детето е имало контакт през последните 48 часа. 

 Да се информират лицата, влезли в контакт с детето 

 

Ако член на колектива проявява един или повече симптоми /кашлица, 

кихане, задух, болки в гърлото, умора, стомашно-чревно неразположение, 

температура и др/ 

 

 Първи действия 

 

 Лицето трябва незабавно да бъде изолирано в случай, че му 

прибирането вкъщи е невъзможно. 

 Място за изолиране – медицински кабитен. 

 Трябва да се избягва физически контакт с други лица и трябва да се 

консултира с личния лекар, който ще прецени дали е необходимо да 

се направи тест. 

 След тръгването на лицето от определеното място, пространството се 

дезинфекцира. 

 Стриктно се спазват превантивните мерки. 

 

 В случай на положителен тест на ученик/ служител 

 

 Незабавно да се информира Директорът, който трябва да уведоми 

РЗИ. 

 Рискът от разпространение на заразата в колектива и в семейството 

трябва да бъде оценен от медицинско лице и след това да се вземат 

най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай. 

 Директорът и РЗИ решават мерките, за да се определят контактните 

лица, които да се проследяват. 

 Въз основа на характеристиките на сградата и броя контактни лица, 

една или няколко класни стаи може да бъдат затворени. 

 Лицата, които са поставени в задължителна карантина, се определят 

от РЗИ за конкретния случай 

 Лицата, които са били в контакт със заразения, трябва да бъдат 

информирани 

 Почистване и дезинфекциране на пространствата и вещите, с които 

лицето е имало контакт през последните 48 часа. 

 

 


