


- за постоянното почистване на често докосваните повърхности от ученици и персонал 

(дръжки на врати, ключове на осветлението, клавиатури на компютри , и т.н.) 

- за почистването на пода, големите повърхности и санитарните помещения, което става 

2 пъти на ден – преди и след учебните занятия с подходящи за целта препарати. 

- за проветряването на учебните стаи и помещенията всяко междучасие 

- за осигуряването течен сапун или дезинфектант, еднократни салфетки, тоалетна хартия 

в санитарните помещения, както и за регулярното изхвърляне на боклука. 

  

 

2.Прием на ученици 

 Учениците от начален и прогимназиален етап ще започват часове в 8.00 ч : 

         Температурата ще се измерва от класния ръководител преди започване на часа. 

 Няма да се приемат ученици с видими грипоподобни симптоми.  

 Учениците от всички класове трябва да си мият ръцете при пристигане в 

училище,  след всяко ходене до тоалетна, преди хранене. 

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

доколкото е възможно контактите между учениците от отделните класове. 

 Носенето на маски от учениците в класните стаи  е задължително. 

 

3.Прием на посетители  

Задължително носене на маска при влизане в училището. 

Задължително ползване на дезинфектант при влизане в сградата. 

Влизане в сградата само при необходимост и  след предварителна уговорка. 

 

4.Обучение,информация,комуникация 

 Учители 

- Те напомнят и придружават ежедневно учениците в прилагането и спазването на 

предпазните мерки; 

- Те информират и ангажират учениците в ограничаване на разпространението на 

вируса; 

- Те следят за правилното използване на дезинфектанта за ръце, който се нанася 

върху чисти ръце; 

- Те следят за максимално ограничаване на контактите между учениците от 

различни паралелки; 



- Те провеждат разговори/беседи в рамките на 5 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 

- Те следят за евентуални признаци за заболяване (хрема,кашлица,подозрение за 

температура,…) и незабавно предупреждават Директора и съответната здравна 

служба. 

 

 Посрещащ персонал – охрана, образователен медиатор 

      -Те прилагат всички хигиенни мерки, които важат за училището 

       -Те контролират влизането на външни лица и  проверяват дали същите имат 

уговорена административна среща със служител на училището. 

      - Те  измерват температурата на входа на външните лица. 

 

 Родители 

-Те се ангажират да не водят децата си в училище в случай на температура (37.3 

градуса и повече) или в случай на поява на симптоми, напомнящи Ковид-19 у 

ученика или в семейството и незабавно да се предупреди училището. 

 

 Директор 

-Определя и прилага организацията и функционирането на училището; 

-Информира и комуникира със служителите и семействата 

 

5.Действия, които ще бъдат предприети при установен случай на COVID-19 

В случай на един или повече симптоми при ученика /кашлица, кихане, задух, болки в 

гърлото, умора, температура и др./ 

 

 Първи мерки 

-Ученикът трябва  незабавно да бъде отделен /в специално обособено за тази цел 

помещение от 6 кв.м./ преди да бъде прибран вкъщи или пък преди да бъде 

прегледан от специалист. На ученика се поставя маска. 

-Веднага трябва да се установи контакт с родителите, за да дойдат да вземат ученика, 

като вземат предвид необходимите предпазни мерки. 

-Да се напомни на родителите процедурите, които трябва да спазват – да се избягва 

физически контакт и да се консултира личния лекар, който ще прецени дали е 

необходимо да се направи тест. 



-След тръгването на ученика от определеното място , пространството се 

дезинфекцира усърдно няколко часа по-късно , както и класната стая, в която е бил 

ученикът. 

 

 В случай на положителен тест на ученик 

-Незабавно да се информира Директора,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. 

-Лицата, които са поставени в задължителна карантина се определят от РЗИ за 

конкретния случай. 

-Ще се информират лицата, влезли в контакт с детето. 

-В случай на нужда, може училищният психолог да окаже подкрепа. 

 

Ако възрастен прояви един или повече симптоми /кашлица, кихане, задух, болки в 

гърлото, умора, температура и др./ 

           -Възрастният трябва незабавно да бъде отделен, в случай,че мигновеното му 

прибиране към вкъщи е невъзможно.Трябва да се спазва дистанция 

          -След тръгването на лицето от определеното място, пространството се 

дезинфекцира усърдно няколко часа по-късно. 

       -Стриктно се спазват превантивните мерки. 

 

 В случай на положителен тест 

-Незабавно да се информира Директора, който трябва да уведоми РЗИ 

-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. 

 

 

- 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 и се предписват на директора на 

съответното училище.  

   - В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може 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 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска 

и определени като високорискови контактни: 

 

 

6.Мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние /неприсъствено/. 

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците. 

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в 

резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под 

карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща 

обратно в училище. 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени 

под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна 

среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в 

електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ 

учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище 

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт 

на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки 

преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на 

учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или 

страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 

обстоятелства  учениците в училищата съответно на населеното място, региона или 

цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на 

извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.                       

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се 

допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 

когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични 

възможности. Училището може да предостави консултации и обща подкрепа за 



преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.Училището 

организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата 

на медиатора. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен 

ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест 

на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

 

 

 Училището осигурява : 

- защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда 

- Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на 

учениците 

             - Използване на единна платформа за цялото училище – Teams 

. 

 

 Училището ще осигури спокойна среда за работа в колектива и за учениците и 

техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за 

рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на 

напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.   

 

ЗАПОЗНАТИ : 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


