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ПЛАН  

 

НА УЧИЛИЩНИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ 

ПРЕДАВАНЕ НА Covid 19 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

 

 Състав на комисията : 

1.Ст.уч.Елена Мариновска 

2.Ст.учител НЕ Нина Петрова 

 

I.Стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците в условията на 

извънредна епидемична обстановка. 

            1. Дневен и седмичен режим в условия на Covid  19.  

2. Измерване температурата на учениците на входа на сградите и снемане на 

здравен статус/декларация/. 

3. Учениците се разделят в двете  сгради както следва: 1-3 клас филиал, 4-7 

основна сграда. В двете сгради учениците се разпределят на отделни етажи  по  групи 

паралелки. Влизат през различни входове, за да се намали потока от ученици. Според 

изготвения дневен и седмичен режим в условия на Covid  19 се спазва необходимата 

дистанция между учениците. 

4. Отказ от кабинетна система с изключение на специализираните кабинети  по 

информационни технологии, руски и немски език. 

 

II.Мерки за намаляване на рисковете от предаване на Covid 19 

1. Задължителни мерки: 

2. Спазване на общите здравни мерки.  

• Всички ученици от V до VII клас, както и целият педагогически и 

непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на 

престоя им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за 

изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.   

•  Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна 

маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в 

коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има 

смесване на ученици от различни паралелки, както и в класната стая от 

пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с 
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бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните 

на изследване.  

• Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно 

от техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата 

осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат 

такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните 

маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и 

непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. 

• Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска 

в следните случаи:  

- в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

- за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час; 

- за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или 

от лекуващ лекар, удостоверяващо това;  

- в часовете по физическо възпитание и спорт 

- при желание на родителите, учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят 

защитни маски за лице по време на целия им престой в училище. 

Тези правила могат да се променят при промяна на общите правила от 

министъра на здравеопазването.  

III. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

1. Необходимо е всекидневно 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,  парапети, уреди, екрани, тоалетни, мивки, кранове и други. 

2. 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. 

3. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 

график. 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. От 
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хигиенна гледна точка препоръчваме родителите да подсигурят на децата си 

ролка тоалетна хартия. 

4. Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, 

работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;, а 

учителската стая по време на всеки учебен час. 

5. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти 

по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с 

метеорологичните условия. 

 

IV. Лична хигиена 

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

и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

2. Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в 

учителската стая и в коридорите, в класни стаи, кабинети, лаборатории, като 

тяхната употреба следва да е контролирана.  

3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена. 

4. 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.  

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

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

очите. 

7. Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно 

подготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в 

училището или с оказана методична помощ от Регионалната здравна инспекция 

(РЗИ). За биоцидите, които не 2 са готови за употреба, разтворите за работа се 

приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения. 

V. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за 

CОVID-19. 

• Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на 

учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично в 

началото на първия учебния ден за съответната седмица. Ученик, който 

отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава 

присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи 
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за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен 

резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. 

• След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете 

чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. 

Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело 

изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се 

проветряват. 

• Изследването на ученици със специални образователни потребности се 

извършва в домашни условия в дните по т. 4.7. Тестовете се предоставят 

на родителите не по-късно от един ден преди деня, определен за 

изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия 

тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени 

упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, 

съобразно указанията на производителя. 

 VI. Вътрешноучилищна организация на Директора за спазване на 

задължителните мерки и правила във връзка с епидемията.  

1. Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка. 

2. Създава необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 

веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и два пъти 

седмично на педагогическия и непедагогическия персонал.  

3. Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в 

тях. 

4. Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално 

ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или 

различни училища при провеждане на дейности.  

5. Разпределя отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

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

6. Създава организация  в обособените места за хранене, 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 
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МЗ разрешения съвместно с медицинското лице в училището и/или с методичната 

помощ на РЗИ.  

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

            актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

8. Провеждане на инструктаж на учениците в началото на учебната година и след 

ваканция не по - малка от три дни. 

 

 

VI. Възпитателните мерки включват: 

1. Провеждане на периодични 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. 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 – в коридори/класни стаи/столови/тоалетни  

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

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

VII. Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 

1. Тестване  

При осигурени безплатни за образователните институции тестове след положително 

решение на общото събрание на училището и координиране с РЗИ директорът 

организира тестване на всички педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал.  

При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на поне 

90% от тях директорът на училището със съдействието на РЗИ организира тестване на 

децата на съгласните родители поне веднъж в седмицата. 

2. Класни стаи и организация на учебния процес  

Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това;  

Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и 

препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;  

При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на 

учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на 

училищата позволяват това. 
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3. Училищен двор 

 Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;  

 Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) 

в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, 

физическа дистанция и дезинфекция;  

 Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;  

 Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно. 

4. Учителска стая и комуникация  

Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост; 

Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване на 

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от 

пряка комуникация;  

Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и 

консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ; 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия 

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.  

5. Организация на храненето 

По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на 

контрол;  

Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на 

здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки. 

6. Физкултурен салон  

Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на часовете 

на открито;  

Не е задължително носенето на защитна маска за лице 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.  

Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, при спазване на 

дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя.  

 

Настоящият план е актуализиран в изпълнение на  Приложение към Заповед № РД09-

4814/03.12.2021г. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата публикувани на страницата на МОН. 

 

 

Настоящите мерки са приети с решение от заседание на ПС взето с протокол 

№1/28.09.2022 г. и са утвърдени със Заповед № 983 / 13.09.2022 г- на Директора на 

училището.  

Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работа на Комисията през 

учебната 2022/2023 г. 
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Утвърждавам:………………. 

Марияна Байлова 
Директор на ОУ „Христо Ботев“-Велинград 

 
ИНСТРУКТАЖ 

 

НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID 19 

 
1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на лични предпазни средства 

Носенето на маска е задължително 

• в общите закрити части на учебната сграда-предверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)-за всички ученици. 

• носене на маска в класната стая от учениците е пожелание. 

Горните правила за носене на маска 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, респективно техните 

родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат 

такива или не са подходящи за ползване. 

• Защитната маска трябва да покрива носа и устата. 

 

3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция по между си при 

посещение на санитарните помещения, 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 тоалетната 

-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 
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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. Учениците да спазват графика за всеки клас за влизане в училище и излизане от 

часовете.  

 

Инструктажът е  отворен за допълнения и промени.   
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