
Правила за обучение в условията на пандемия 
 

В съответствие с „НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19“на МОН 

и  по решение на ПС се определят следните  задължителни правила за дезинфекция и поведение от страна на ръководството , медицинския 

персонал, педагогически и непедагогически персонал: 

1. Инструктиране на  медицинските специалисти, педагогическия и непедагогическия персонал, с инструкции, получени от РЗИ 

Благоевград за повишаване мерките за превенция и ограничаване разпространението на корона вируса. 

2. Завишаване честотата на почистване на подове и повърхности с дезинфектанти  на базата на натриев хипохлорид и етанол. 

 Почистването на коридорите и помещенията  да става след края на учебните занятия и дезинфектирането да се извършва 

след всеки час. 

3.    На входа на училището се поставя намокрена стелка или достатъчно голяма кърпа, напоена  с концентриран разтвор на 

дезинфектант, за първично почистване на долната част на обувките. 

4. Да се следи за достатъчно сапун на мивките в санитарните възли на училището. 

5. Поставяне на общодостъпни места на дезинфекционни препарати за ръце . 

6. Задължителен сутрешен филтър от страна на медицинското лице на входа на училището, измерване на температурата с 

дистанционен термометър и връщане/изолиране  на ученици със симптоми на вирусна инфекция - температура, хрема, 

отпадналост, зачервяване на очи и др.  



7. Първият час да започва с кратка инструкция на учениците, относно повишаване мерките за предпазване, които включват 

честота на миене на ръцете със сапун, ползване на дезинфектанти за ръце на алкохолна основа, при кашляне и кихане да 

покриват носа и устата със салфетка, която се изхвърля веднага след това и т.н.  

8. Изхвърляне на боклука от кошчетата в стаите всяко междучасие, като персонала е задължително с ръкавици. 

9.  За бързо почистване на повърхности - маси, врати, брави на врати поставяне на препарата в пулверизатори.  

10.  Училищните автобуси да се почистват с повърхностни дезинфектиращи препарати преди и след превозването на учениците. 

11.  Да не се внасят храни и напитки в  училището /с изключение  само за  столовата/. 

12.  Дежурните учители да осъществяват съдействие и контрол по изпълнение на  горепосочените мерки. 

13.  Използване на дезинфекционни препарати за ръце преди влизане в стаи и кабинети. 

14.  Задължителено  е използването САМО на определените входове за класа. 

15.  Задължително е  влизане САМО с маски , същите могат да се свалят само в класните стаи. 

 

 

 


