
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ИВАН   ХАДЖИЙСКИ”  - ТРОЯН 

5600 гр. Троян, ул. „Христо  Ботев” № 210 тел. 0877 26 39 39 - Директор 

                             web site: http://ou-ihtroyan.info/                   e-mail: iv_had1896@abv.bg 

 

1 

 

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 

COVID - 19 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

Настоящите Мерки и правила са приети с решение на Педагогическия съвет, 

 Протокол №12 от 10.09.2020 г.  

 

и са утвърдени със Заповед на директора № 481 от 10.09.2020 г. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Необходимост от въвеждане на Мерките и правилата 

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да 

включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде 

възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да 

подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя 

още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на 

семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична 

ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.  

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото 

взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, 

отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със 

законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане 

на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички 

училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме 

изправени на прага на учебната 2020 - 2021 година във връзка с епидемията: 

1. Доколкото е възможно да направим училищата  максимално безрискова среда, 

като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това 

предполага всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и 

социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на 

образованието; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или 

със съмнение за COVID-19;  
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3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение 

в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или 

всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID-19; 

4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 

групи;  

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране; 

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на 

педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и 

взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, 

родители и ученици, за дооборудване и др. 

ГЛАВА ВТОРА 

Общи мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, столова (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/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на 

дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в 

една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

- в училищните автобуси.  

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни 

правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването.  
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Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.  

Училището 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.  

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в 

училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони 

на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при 

наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на 

ден до дезинфекция на всеки час. 

  Учебните стаи, коридорите, общите помещения, тоалетните и санитарните възли  

се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на 

кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в 

които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във 

всяко междучасие. 

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 боклука. 

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след 

всеки курс. 

 Засилена лична хигиена и условия за това: 

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както 

и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на 

училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните 

стаи, лабораториите 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.  

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  
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 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

3. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ 

и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“ 

4. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка 

с епидемията  

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията.  

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. 

и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не 

са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от 

медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.  

5. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси. 

 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която 

да не позволява пряко взаимодействие между тях. 

 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

ГЛАВА ТРЕТА 

Специфични мерки за ОУ „Иван Хаджийски“ 

I .УЧИТЕЛИ 

1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за 

стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се 

разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк 

досег помежду си/. 

 

2. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.  
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3. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския 

кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да 

предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето. 

 

4. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от 

предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни. 

 

5. Спазване на общите здравни мерки. 

 

6.  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).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 

столова (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/клас/етап, в зависимост от прилагания в 

училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При 

учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна 

маска/шлем е по тяхно желание; 

7. Засилена лична хигиена и условия за това: 

 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. 

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. 

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията. 

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

8. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси. 

9. 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.  

10. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая 

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

11. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

12.  Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

13. Използване на дезинфектант за ръце при влизане в учебните кабинети и класни 

стаи, както и при излизане, след ползване на учебни пособия и оборудване.  

 

 

II. УЧЕНИЦИ 
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1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

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 

столова (освен при хранене) – за всички ученици; 

 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила 

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването. 

 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. 

 Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата; 

 Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на 

предната част; 

 След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне; 

 Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни; 

3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при 

посещение на санитарните помещения(влизат само по двама),по време на 

междучасията и организирания отдих; 

4.  Да не споделят общи предмети или храна; 

5. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене; 

6. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското 

лице или родител(ако неразположението е усетено в домашна среда); 

7. Стриктно спазване на лична хигиена. 

 Старателно измиване на ръцете: 

- когато са видимо замърсени; 

- след кихане или кашляне; 

- преди, по време и след приготвяне на храна; 

- преди хранене; 

- след ползване на тоалетна; 

- след досег с животни; 

- при непосредствена грижа за болен. 

Ръцете се мият 20 секунди със сапун. 

 При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно 

или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща 

специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба 

на дланите; 

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на 

кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

8. Използване на дезинфектант за ръце при влизане в учебните кабинети и класни стаи, 

както и при излизане след ползване на учебни пособия и оборудване.  
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III. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/: 

 Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на 

помещенията; 

 Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: 

подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за 

осветление,парапети, тоалетни, мивки, кранове и много други често докосвани с 

ръце повърхности; 

 При наличие на потвърден случай на коронавирус се извършва почистване и 

дезинфекция на повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, 

помещението и общите части; 

 Използване на дезинфектант за ръце при влизане в учебните кабинети и 

класни стаи, както и при излизане, след извършване на дейности в тях.  

 

 

2. Начин на приложение на дезинфектантите 

 Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят 

върху повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди 

употреба; 

 Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и 

др.; 

 Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей; 

 Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, 

предварително напоена със разтвора за дезинфекция; 

 Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, 

като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя; 

 Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се 

използват под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор 

или да е готов за директна употреба. 

 Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие; 

 Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на 

помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с 

питейна вода, време на достъп на хора до третираните повърхности и др. 

 

 

IV. ГОТВАЧ В СТОЛОВАТА 

1. Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички 

помещения на кухнята и столовата, задължително най-малко два пъти на смяна. 

2. Бравите на столовата и кухнята да се дезинфекцират след всяко осъществено 

хранене /сутрешна закуска и обяд/. 

3. Стриктно да се почистват и стерилизират приборите и посудата за хранене. 
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4. Не се допускат в кухнята външни лица, учители, родители и др.лица, които не 

са пряко свързани с дейността на училищния стол. Стриктно спазват 

разпоредбите и изискванията на РЗИ. 

5. Стриктно да следят за спазване на мерките за сигурност от учениците по време 

на храненията(закуска и обяд) 

6. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

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 столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от 

външните за институцията лица; 

7. Задължително ползва ръкавици в кухнята и столовата. 

 

V. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ 

1. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се 

настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.  

2. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в 

училищния стол. 

3. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на 

хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на 

здравеопазването. Взема участие при дезинфекцирането на чиновете и бравите 

на класните стаи след голямото междучасие. 
4. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците. 
5. Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква 

документ за здравословното им състояние. 
6. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в системата 

на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на 

COVID-19. 
7. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва 

различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от 

СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19. 
8. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

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 столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от 

външните за институцията лица; 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.  
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 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности 

за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ 

кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон. 

 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило. 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на 

местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо  

 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/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. 

 Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден 

в рамките на паралелката при възможност или обособяването им в подгрупи само 

от една паралелка спазващи дистанция помежду си 

 Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране 

при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.  

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

2. Коридори и стълбища 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите при 

спазване на дистанция между потоците. 

 Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на 

входа и при спазване на дистанция.  

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Учениците да не се струпват   

 Свободен режим за ползване на тоалетните  

 Спазване на дистанция от 1.5 метра  при ползване на общите санитарни части 

4. Входове 

 Отворят се всички входове на сградите: 

 ПГ, 1-ви и 2-ри клас използват вход ИЗТОК на сграда НЕ 

 3-ти и 4-ти клас използват вход ЗАПАД на сграда НЕ 
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 5-ти и 6-ти клас използват главен вход ИЗТОК на сграда ОЕ 

 7А и 7Б клас използват вход ЗАПАД на сграда ОЕ 

 

5. Стол  

 Посещение по график за всяка паралелка. 

 Обособени зони за хранене за отделните паралелки. 

 Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които 

не си взаимодействат).  

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

 Хранене при благоприятни климатични условия в училищния двор, в шатри, 

беседки и др. 

6. Училищен двор  

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището 

чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

 Провеждане на повече занятия навън. 

 Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-

широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване 

(напр. в помещения на читалището, което е наблизо). 

7. Недопускане на външни лица в двора и през почивните дни.  

ГЛАВА ПЕТА 

Комуникация в Учителската стая 

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

 Контактите в учителската стая се осъществяват при спазване на необходимата 

дистанция, лични предпазни средства(маска шлем) и ползване на дезинфектант 

при влизане и излизане от стаята 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 
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спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или 

шлем. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на 

МЗ. 

ГЛАВА ШЕСТА 

Физкултурен салон 

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други 

подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата 

на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

Комуникация с РЗИ 

Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или 

случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните 

адреси на лицата за контакт в двете институции. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се 

изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема 

училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица. 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 
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 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които 

може да се осигурят от учители в училището. 

 Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училище 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището включват: 

 

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 в стая за престой „Компютърен кабинет“ в НЕ, докато не се 

прибере у дома.  

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 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 с личния 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 личния  лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 
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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. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище. 

 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, но 

като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка 

на риска и определени като близки контактни: 

o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се 

инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични 

симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 

лекар на детето и на РЗИ.  

o Класният ръководител в начален етап на основно образование. 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без 

носене на защитна маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване 

по метода PCR.  

 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.  
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 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на 

детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и 

личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на 

безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в 

домакинствата. 

 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, като формата варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

 

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 изолира 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. 

 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. 
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 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.  

 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: 

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен 

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане 

на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 

лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без 

носене на защитна маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два 

дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител 
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на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по 

метода PCR.  

 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, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 

Приложение 1 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности 

трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. 

 

1.2. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се 

знае, че са чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, 

алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Към момента все още се събират 

данни конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на 

познанията за други подобни на COVID-19 вируси. 

1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в 

Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 

пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно. 

1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, 

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и 

алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ 

и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на 

употреба, свързана с храни и фуражи“. 

1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не 

търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба 

на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично 

вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. 

1.6. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко 

време на въздействие (до 15 минути). 
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2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. 

Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често 

докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения и клубове, молове, 

бизнес сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски транспорт, бюра, 

чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, 

банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; 

стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и 

много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на 

всеки обект/работно място.) 

2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция 

2.3. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя 

може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс 

(например при транспортните средства). 

3. Начини на приложение на дезинфектантите 

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху 

повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба. 

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на лицензирани алкохолни дезинфектанти 

(съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на 

спрей, които са готови за употреба. 

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. 

3.1.3. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с 

дезинфектанта. 

3.1.4. Третираната повърхност се оставя да изсъхне. 

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 

2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в 

близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или 

уреди, включени в електрическата мрежа! 

3.1.5. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други 

дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества. 

3.1.6. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като 

използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин. 

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.): 

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под 

формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода. 

3.2.2. От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, 

постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея. 
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3.2.3. Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е 

посочена определена температура. 

3.2.4. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния 

разтвор на дезинфектанта; чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта или 

чрез пенообразуващи машини. 

3.2.5. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие. 

3.2.6. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на 

етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на 

повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещение. 

3.3. Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности: 

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в 

зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности. 

3.3.1. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа: 

3.3.1.1. Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с 

дизенфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се 

обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение – с една кърпа. 

Следващо помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа. 

3.3.1.2. При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда (две 

кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се 

обтрива повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране и 

потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване 

върху друга повърхност. 

3.3.1.3. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване 

след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата 

концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се 

изпират и се оставят да изсъхнат. 

3.3.1.4. При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, обществени 

тоалетни и в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като 

седалки на тоалетни чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат 

забърсани с чиста суха или влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след 

изтичане времето на въздействие на използвания дезинфектант. 

3.3.2. Дезинфекция чрез опръскване 

3.3.2.1. Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или 

автоматични системи за „суха мъгла“. 

3.3.2.2. Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани системи 

могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 

2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

4. Допълнителни изисквания 

4.1. За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други 

обекти с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и 
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своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете. 

4.2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука. 

4.3. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, 

трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства. 

4.4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно. 

4.5. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, 

ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване с подходящ 

дезинфектант. 

4.6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. 

4.7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) 

ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен 

продукт. 

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи 

5.1. Бактерицидни лампи от затворен тип 

5.1.1. Използват се за дезинфекция на въздух. 

5.1.2. Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. 

5.1.3. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на 

въздушните UVC системи с обема на помещението, съгласно препоръките на 

производителя. 

5.1.4. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free). 

5.1.5. Изключително важно е подмяната на пурите, съгласно препоръките на 

производителя и/или ежегодното проследяване на UVC интензитета чрез измервателен 

уред (UVC-метър). 

5.2. Бактерицидни лампи с директно UVC излъчване 

5.2.1. Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности. 

5.2.2. Да не се допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на 

директните излъчватели. 

5.2.3. Препоръчва се използването на пури, които не продуцират озон (ozon-free). 

5.2.4. Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути 

и минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещенията. 

5.2.5. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на 

директните бактерицидни лампи с големината на помещението и мястото на 

монтирането им, с цел поддържане на минимум 6 µW/cm2 UVC интензитет в целия обем 

на помещението. 

5.2.6. Изключително важно е ежегодното проследяване на UVC интензитета на пурите, 

чрез измервателен уред (UVC-метър). 
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5.2.6. Ако директните бактерицидни лампи са били използвани ежедневно в 

продължение на 1 година или нерегулярно, но в продължение на повече от 3 години, и 

техните пури не са подменяни или контролирани, твърде вероятно е те да не излъчват 

ефективни дози UVC светлина, въпреки че светят в синьо-виолетова светлина. При липса 

на измервателен уред такива пури трябва да бъдат подменени, в противен случай не може 

да се гарантира постигане на дезинфекция. 

5.2.7. По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни 

лампи само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти), но не я 

заместват! 

6. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, клиенти, ученици и деца в детски 

заведения) 

6.1. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, 

особено в областта на носа, очите и устата. 

6.2. Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си мият 

ръцете редовно с вода и сапун. 

6.2.1. Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да се 

обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба 

на дланите); 

6.2.2. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност 

минимум 20 секунди. 

6.3. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи 

ръце в продължиние на минимум 30 секунди. 

6.3.1. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете. 

6.3.2. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да 

изсъхнат. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на 

дезинфектанта. 

6.4. Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на 

видими места в обществените обекти и на работните места. 

 

 

Приложение 2 

Протокол за извършени дезинфекционни действия  

№______от______2020 г.,  

съгласно Заповед РД – 01 – 262/ 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и 

Заповед № 381/03.06.2020 г. на Директора на ОУ „Иван Хаджийски“ – гр. Троян 
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 Вид дезинфекционни действия Извършени от: подпис 

 Преди началото на учебните часове:    

 Дезинфекция /вътрешна: седалки, под, 

ръкохватки и др./ на училищния автобус 

с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция на входове и фоайета на 

сградите с разтвор на Санифорт. 

  

 Поставяне на дезинфектант за ръце 

/готов продукт/ на всеки вход. 

  

 Дезинфекция на подовете на кабинетите 

с 2 разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция дръжки на врати, 

ръкохватките на прозорците и ключове 

на осветлението в залите със 70% 

разтвор. 

Повърхностите директно се опръскват 

със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоена с 

дезинфектанта. 

  

 Дезинфекция на контактните 

повърхности – чинове, столове, бюра и 

др. в кабинетите. Повърхностите 

директно се опръскват със спрея или се 

обтриват с чиста кърпа/тампон, 

предварително напоена с 

дезинфектанта. 

  

 Поставяне на дезинфектант за ръце във 

всеки кабинет – готов препарат с 

дозатор. 

  

 Проветряване на кабинетите   

 Дезинфекция на коридорите  - с разтвор 

на Санифорт. 
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 Дезинфекция  на стълбища и парапети с 

разтвор на Санифорт. 

  

 Проветряване на коридорите.   

 Дезинфекция на санитарните 

помещения с 3% разтвор Тризон. 

  

 Дезинфекция на тоалетни чинии разтвор 

на Санифорт. 
  

 Дезинфекция на мивки и кранове 

разтвор на Санифорт. 
  

 Проветряване на санитарните 

помещения. 
  

 Поставяне на дезинфектант за ръце 

/готов продукт /  пред санитарните 

помещения. 

  

 По време на учебните часове:  

 

  

 Дезинфекция /вътрешна: седалки, под, 

ръкохватки и др./ на училищния автобус 

с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция на санитарните 

помещения с разтвор на Санифорт. След 

втори учебен час. 

  

 Дезинфекция на тоалетни чинии на 

Санифорт. След втори учебен час. 
  

 Дезинфекция на мивки и кранове с 

разтвор на Санифорт. След втори учебен 

час. 

  

 Проветряване на санитарните 

помещения 
  

 Дезинфекция на санитарните 

помещения с разтвор  на Санифорт. 

След втори учебен час. 

  

 Дезинфекция на тоалетни чинии с 

разтвор на Санифорт. След втори учебен 

час. 

  

 Дезинфекция на мивки и кранове с 

разтвор на Санифорт. След втори учебен 

час. 

  

 Проветряване на санитарните 

помещения. 
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 След приключване на учебните 

часове:  

 

  

 Дезинфекция /вътрешна: седалки, под, 

ръкохватки и др./ на училищния автобус 

с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция на входове и фоайета на 

сградите с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция на подовете в кабинетите с 

с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция дръжки на врати, 

ръкохватките на прозорците и ключове 

на осветлението в кабинетите с разтвор 

на Санифорт. 

Повърхностите директно се опръскват 

със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоена с 

дезинфектанта. 

  

 Дезинфекция на контактните 

повърхности – чинове, столове, бюра и 

др. в кабинетите с разтвор на Санифорт. 

Повърхностите директно се опръскват 

със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоена с 

дезинфектанта. 

  

 Проветряване на кабинетите.   

 Дезинфекция на коридорите  -  с разтвор 

на Санифорт. 

  

 Дезинфекция  на стълбища и  парапети с 

разтвор на Санифорт. 

  

 Проветряване на коридорите.   
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 Дезинфекция на санитарните 

помещения с разтвор на Санифорт. 

  

 Дезинфекция на тоалетни чинии с 

разтвор на Санифорт. 
  

 Дезинфекция на мивки и кранове с 

разтвор на Санифорт. 
  

 Проветряване на санитарните 

помещения. 

  

 

Медицинско лице:____________________  Директор:________________ 

   /д-р Поля Станчева/         /Ралица Бенчева/ 
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