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Мерки, предприети в  ЕГ „Христо Ботев“ град 

Кърджали за провеждане на учебен процес през учебната 

2020-2021 година в условията на COVID-19 

 
Мерки за преодоляване риска от заразяване 

1. При влизане в училище на ученици и учители се извършва проверка за лични 

предпазни средства (предпазен шлем или маска) и правилното им поставяне.  

2. Всеки преминава през устройството за дезинфекция и се следи за спазване на 

дистанция при влизане в сградата. 

3. Носенето на маска 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, е задължително.  

4. Във всички класни стаи са инсталирани безконтактни диспенсъри за течен 

дезинфектант, които следва да бъдат използвани от учениците и учителите при 

влизане и излизане от класната стая. 

5. В класните стаи и другите учебни помещения (компютърни кабинети, актова зала, 

физкултурен салон) носенето на маска от учителите, които преподават на ученици от 

повече от една паралелка/клас/етап, е задължително. При учители, които преподават 

само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание. 

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

7. 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. 

8. Учениците сами осигуряват маските си със съдействието на родителите. Училищата 

осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 

ползване. 

9. В училището ще се осъществява 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. 

10. Пропускането на външни лица в условията на Covid – 19 се извършва след проверка 

за правилно поставени лични предпазни средства (предпазен шлем или маска), 

преминаване през устройството за дезинфекция и измерване на температурата с 

електронен безконтактен термометър. Съблюдава се спазването на дистанция между 

тях.  Граждани, посещаващи длъжностните лица в училище, биват инструктирани от 

охраната съгласно правилата и инструктажа в ЕГ "Христо Ботев" - гр. Кърджали в 

условията на Covid – 19, след което се разписват, че са инструктирани   в  „Дневник 

за посещения“. 

11. В условията на Covid-19 трябва да се съблюдава максимално ограничаване на 

влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп 
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на родители в двора и в близост до входа, не се допускат външни лица в дворовете и 

през почивните дни. 

12. Допускат се външни посетители, посещаващи директора или останалите длъжностни 

лица. Същите се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено. 

13. Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция и правила за работа  в  

условията на COVID-19. 

14. Класните стаи трябва да бъдат проветрявани всяко междучасие и при възможност 

през учебните часове. 

15. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки.За 

целта е изготвен план за придвижване на учениците в сградата. 

16. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището ще 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. 

17. Директорът  е определил лице, отговорно за организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията. 

18. 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. 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. 

19. Родителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост 

от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците.  

Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата 

и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

20. В помощ на училищата и родителите е разработеният от Асоциация „Родители“ 

наръчник за родители, който може да се намери на: 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing 

 

Мерки при съмнение или случай на COVID-19 в училището 
 

•    Ученикът незабавно се изолира в специално обособено за целта помещение и му се 

предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането  му у дома не е 

възможно в същия момент.  

• Избягва се физически контакт  на съответния ученик с други лица. 

• При възможност  родителите използват личен транспорт за придвижване на 

ученика от училище до вкъщи. 

• Родителите осъществяват консултация с личния 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. 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing
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• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

• Ученикът се допуска отново в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е  клинично здрав и  връщането му в училище е допустимо. 

 

Действия при наличие на симптоми на COVID-19 

 
• При наличие на един или няколко симтоми (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария и др.);  

• При поява на един или няколко симтоми на заболяване родителят/настойникът 

трябва своевременно да уведоми класният ръководител по телефона;  

• При наличие на положителен  PCR тест родителят/настойникът своевременно 

информира директора на училището; 

• В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и 

не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник 

попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за 

заболяванията, включени в Приложение № 2 от Насоки за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-

19 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето. 

• В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо 

родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. 

• Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени 

под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна 

среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на 

карантината, след която  всички се завръщат обратно в училище. 

• В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък 

контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези 

паралелки преминават към обучение в електронна среда за времето на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена 

дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 

училище със заместващ учител. 

 


