ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ
ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ КОВИД 19
Във връзка с продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на Ковид 19 и
дадените насоки от Министерство на образованието за работа на системата на училищното образование през
учебната 2020/2021 година, водени от убеждението, че обучението в реална класна стая и прякото
взаимодействие с учителите е най-добрата и незаменима алтернатива на обучение, с идеята да направим
училището максимално безрискова среда, в ПМГ „Иван Вазов“ се предприемат следните противоепидемични
мерки:
I. Със заповед на Директора на ПМГ „Иван Вазов“ № 140/08.09.2020г. е създадена училищна комисия,
отговорна за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.
II. Въвежда се следната организация на учебния процес:
1. Учебните занятия ще се провеждат на две смени
- Първа смяна - V – IX клас – от 8.00 до 13.00 часа
- Втора смяна – X – XII клас – от 13.00 до 19.00 часа
2. Всеки клас има класна стая, до която учениците от другите класове нямат достъп. След приключване на
учебните занятия, класната стая се почиства, дезинфекцира и се заключва.
3. Учениците ще се обучават в класната си стая, с изключение на часовете по Информатика, Информационни
технологии и Физическо възпитание и спорт, като по Информатика и Информационни технологии ще се
използват кабинети 104 и 105, а по Физическо възпитание и спорт – малкия физкултурен салон. В трите
помещения – кабинети 104 и 105 и физкултурния салон ще се извършва дезинфекция от преподавателя след
всеки клас. Часовете по Физическо възпитание и спорт при хубаво време ще се провеждат извън сградата.
4. Провеждане на занятия извън сградата, когато това е удобно, се извършват на място, което не е свързано с
риск, след като предварително съответният преподавател е информирал ръководството на училището.
III. Въвежда се следната организация на достъп и движение в сградата на училището:
1. Входът за ученици е от южната страна на сградата, а за служителите (при възможност) – от западната.
Учениците ползват източното стълбище, а служителите – западното. Движението по коридорите се извършва
отдясно, по един, спазвайки физическа дистанция. В междучасията учениците не стоят в коридорите и
фоайетата и не се струпват на групи.
2. Със заповед на Директора се определят дежурните учители, които, освен за реда, съблюдават и за
спазването на противоепидемичните мерки от учениците.
2. Достъпът на външни лица в двора и сградата на училището е забранен, ако служебно не са свързани с
дейността на образователната институция.
3. Достъпът на външни лица в сградата на училището се контролира от охраната. Отбелязва се в специална
книга при кого отиват, служителят от охраната информира ръководството и чак след това се разрешава достъп
при спазване на задължителните противоепидемични мерки и използване на лични предпазни средства-маска
и дезинфекция.
4. Родителите изчакват учениците в двора, на обозначените за това места.
5. Ползването на беседката, пейките и спортните уреди от външни лица, е забранено.
IV. Определят се следните мерки за хигиена и дезинфекция на сградата:
1. На двата входа на училището се поставят дозатори с дезинфектант за ръце.
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2. Ежедневно почистване и дезинфекциране на критичните точки в сградата по правила и график, съобразен с
предписанието на РЗИ.
3. Проветряване на класните стаи всяко междучасие, за което отговарят класните ръководители, учителите в
кабинети 104, 105 и физкултурния салон и дежурните ученици.
4. Поставят се дозатори с дезинфектант във фоайетата до санитарните помещения, в учителската стая, в
кабинети 104 и 105, във физкултурния салон.
5. Осигуряват се течаща топла вода и сапун във всички санитарни помещения.
6. Не се допуска споделяне между учениците на лични вещи, храни и напитки.
7. Храненето в сградата е забранено. В голямото междучасие учениците закусват в двора на училището, като
спазват препоръчителната физическа дистанция помежду си и не се събират на групи.
8. Определя се стая №108 и медицинския кабинет за отделяне на лица със съмнения за инфекция с Ковид 19.
V. Определят се следните правила за носене на лични предпазни средства:
1. В сградата на ПМГ „Иван Вазов“ носенето на лични предпазни средства е задължително:
- в общите части на учебната сграда – за всички, в т.ч. и за външни посетители;
-в класните стаи, учебните кабинети и физкултурния салон – от учителите и помощния персонал. В
класната стая носенето на маска или шлем от учениците е по желание.
Маските за учениците се осигуряват от родителите, а за служителите – от училището.
VI. Определят се следните правила за комуникация с родителите в условията на пандемичната
обстановка:
1. Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуални срещи и
консултации се провеждат след предварителна уговорка.
2. Родителските срещи се провеждат в електронна среда.
3. Извършва се уведомяване на родителите чрез електронни съобщения в електронния дневник или на сайта
на училището за предприетите мерки и правила в началото на учебната година, веднъж седмично за
епидемичната обстановка в училището и извънредно - при наличие на болен от Ковид 19 в ПМГ „Иван
Вазов“ или при промяна на някоя от мерките.
VII. Определят се следните мерки за информираност с цел превенция от заразяване с Ковид 19:
1. Поставяне на видно място на информационни материали за правилна хигиена, спазване на физическа
дистанция, носене на защитни маски.
2. В първия час на класа класните ръководители запознават учениците с настоящите правила и мерки за
намаляване на рисковете от предаване на инфекцията от Ковид 19.
VIII.

Задължителни

здравни

протоколи

за

поведение

при

съмнение

или

случай

на

COVID-19 в училището :
А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица,
хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение



Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
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Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се

съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при
възможност).


На родителите/настойниците се припомнят 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 нов коронавирус.


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 по метода PCR на ученик


Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната

РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с
указанията на РЗИ.


Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат

от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна
инспекция в зависимост от конкретната ситуация
Всички контактни лица се инструктират 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


След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 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 може да се използват за учебни занятия.
Осигурява се психологическа подкрепа.
Б. 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.):
Първоначално поведение


Лицето незабавно се отделя и му се предоставя 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 състоянието му и за последващи действия,
в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи 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.
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След като лицето 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.



Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че
е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която
извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и
в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.


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



Всички контактни лица се инструктират 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 отстраняване на заразеното лице се извършва 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 може да се
използват за учебни занятия или други цели.



Осигурява се психологическа подкрепа.

Настоящите правила са утвърдени от училищна комисия в състав:
1. Председател: Нела Неделчева………………………………………
2. Членове:

Данаил Радоев……………………………………….
Медицинско лице…………………………………..
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