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ЗАПОВЕД

№ 1098/ 09. 09.2020г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1,
т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти,  във връзка със задължително предписание на
компетентен орган, определен с нормативен акт за въвеждане на противоепидемични мерки 

НАРЕЖДАМ:

1. Да се извършва ежедневен филтър (наблюдение) в началото на учебния ден, всеки учебен час от
педагогическите  специалисти,  като  откритите  с  грипоподобни  симптоми  ученици  (температура,
кашлица, задух и пр.), както и такива, за които има данни за контакт с болни лица, пребивавали  в
региони, засегнати от  COVID - 19, временно се отстранят, като се известяват родителите. 

2. В случаи по т.1 педагогическите специалисти незабавно да информират директора и медицинското
лице в институцията за предприемане на действия по компетентност.

3. В началото на учебните занятия за деня учителите да провежда кратък 5 минутен инструктаж на
учениците  за  спазване  на  личната  хигиена  (по-често  миене  на  ръцете,  използване  на  предпазни
средства  като  маски,  ръкавици,  очила,  избягване  на  контакт  с  хора  с  грипоподобни  симптоми,
ограничаване на пътуванията и др.) и да контролират проветряването на класните стаи не по-малко
от три пъти дневно.

4.  Да  се  засили  текущата  дезинфекция  във  всички  помещения  на  сградата  на  институцията  в
съответствие с разписаните от МЗ и РЗИ –  Временни насоки за почистване в обекти, различни от
лечебни заведения, в контакт с Covid-19, като за целта се използват дезинфектанти за повърхности,
под, ръце и пр., съгласувано с медицинското лице.

5. Ежедневно провеждане на хигиенните противоепидемиологични мерки (трикратна дезинфекция на
дръжки  на  врати,  парапети,  повърхности  на  чинове,  бюра,  маси,  столове,  телефон,  клавиатура,
мишка,  електрически ключове,  подове,  кухненски блок,  хладилни помещения,  санитарни възли и
др.).

6. Да бъдат осигурени и ежедневно да се зареждат в санитарните възли необходимите консумативи за
хигиенно  измиване  на  ръцете,  както  и  достатъчно  кошчета  за  отпадъци,  за  изхвърляне  на
употребявани хартиени кърпи за еднократна употреба.

7.  Подовете  да  се  дезинфекцират  с  препарат  на  алкохолна  или  хлорна  основа  ежедневно  (преди
началото на часовете и след голямото междучасие) и за всяка смяна. 

8. При възможност и при подходящите климатични условия да се проветряват занималните, класните
стаи, салони, зали и другите учебни и лабораторни помещения, работилници и др.

9.  Да  не  се  допускат  в  сградата  на  образователната  институция  лица  в  т.ч.  и  от  персонала  на
училището с видими грипоподобни симптоми.

10.  При отсъствие  на  учители да  се  извършва  разместване  на  часовете  за  деня  и  не  се  допуска
събиране на групи, класове и паралелки.

11. Класните ръководители да проведат разговори и нарочен час на класа, в който да се акцентира






