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  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 

Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, e-mail: aleko_dg@abv.bg 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДОРИНА ЖЕЛЯЗКОВА              

 Директор на ОУ”Ал. Константинов“ 

 

Мерки и правила за организация на дейността през учебната 2022 - 2023 

година в условията на епидемична обстановка  

 

 При въвеждане на извънредна здравна епидемична обстановка в  страната, в ОУ 

„Алеко Константинов“ ще се спазват набелязаните правила и процедури за учене и 

преподаване, за общуване, хранене и почивка. Тези правила и процедури ще следват 

разпоредбите на Министерството на образованието и Министерството на 

здравеопазването и ще са продиктувани от грижа за здравето на всички членове на 

училищната ни общност. При въвеждане на нови процедури, те ще бъдат своевременно 

отразени в настоящия документ. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ:  

 

1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване  

 Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани; 

 Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост 

от обектите;  

 Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. 

Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;  

 Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, 

мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;  

 Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час; 

 Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в 

съответствие с метеорологичните условия;  

 Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс. 

2. Лична хигиена  

 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;  

 Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни 

стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;  

 Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;  

 Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне 

на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана 

методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). С биоцидите, които не са 

готови за употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения. 

3. Носене на защитна маска за лице  
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Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка 

е задължително.  

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 поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на 

материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от 

хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно 

проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен 

невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или 

да задържа капчици.  

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 от предучилищните групи;  

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

 За деца 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;  

 За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между 

тях и местата на учениците;  

 В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;  

 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.  

4. За спазване на задължителните мерки директорът на училището създава 

необходимата организация:  

 Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка; 

 Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на 

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

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. 

 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В 

УЧИЛИЩЕ:  

 

ТЕСТВАНЕ:  

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

поне 90% от тях директорът на училището организира тестване на децата поне веднъж в 

седмицата; 

  Тестването на педагогическия и непедагогическия персонал в училище се 

осъществява след решение на Общото събрание. 

 

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ:  

- Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в 

обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и 

учители, карантинирани паралелки и учители ще се предоставят чрез съобщения в  

електронния  дневник; 



3 
 

- Всички деца, които идват на училище, трябва да са в добро здраве и без никакви 

симптоми като хрема, болки в гърлото, кашлица, температура и т.н. 

- В раницата си всяко дете трябва да има: минимум две чисти маски за лице, 

личен дезинфектант, пакет дезинфекциращи мокри кърпи и лична бутилка с вода, която не 

се съхранява в училище. 

- Родителят е отговорен детето да посещава училище в изряден външен вид и 

добра лична хигиена, както и да възпитава здравно – хигиенни навици  

 

1. Пристигане в училище 

- Влизането на учениците от начален и прогимназиален етап ще става при 

спазване на дистанция през входове както следва:  

o I-ви клас – вход Г  

o II - IV клас – вход В  

o V - VII клас – вход Б  

o пътуващи ученици и персонал – вход А 

- При влизане на учениците задължителна дезинфекция на ръцете. При наличие 

на грипоподобни симптоми ученикът се отделя в специално обособена стая,  измерва се 

температурата и се осъществява връзка с родителите/настойниците му; 

- Влизането в сградата на училището става с маска, която се използва в общите 

помещения (коридори, тоалетни, фоайета, учителска стая), както и в учебните стаи (виж. 

Изключенията); 

- С влизането си в сградата учениците се насочват към класните стаи, без да се 

застояват във фоайето и коридорите, с оглед избягване на струпването на ученици (виж 

приложение №1 за графика на часовете). 

2. Класни стаи и организация на учебния процес 

- Отделяне на начален и прогимназиален етап в различни части на сградата; 

- Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки и в 

прогимназиален етап, при което учителите се местят, а не учениците; 

- Учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час не носят предпазна 

маска, но те са задължителни за общите помещения; 

- Учениците в прогимназиален етап (V-VII клас) носят предпазна маска и в 

класните стаи, и в общите помещения; 

- Учителите носят предпазна маска  в класната стая, в общите помещения и в 

учителската стая.  Ако в класната стая е осигурена физическа дистанция от поне 1,5 м между 

учителя и учениците, той може да бъде без маска (напр. в каб. 109, 211, 312, 411) 

- Провеждане на максимален брой часове на открито при подходящо учебно 

съдържание и когато метеорологичната обстановка позволява; 

- Намаляване на ненужните предмети в коридор/класни стаи; 

- При възможност да се осигури физическо разстояние между бюрото на учителя 

и първия ред чинове на учениците; 

- В класните стаи всеки ученик стои на постоянно работно място; 

- Да се извършва дезинфекция на ръцете при влизане във физкултурния салон и 

кабинетите по технологии и предприемачество, информационни технологии и компютърно 

моделиране; 

- Да не се ползват чужди предмети и вещи; 

- Напомняне при всяка възможност за спазване на правилата и мерките за 

превенция на COVID – 19;  

- Провеждане на беседи в часа на класа с цел възпитаване на спокойно и уверено 

поведение в случай на COVID – 19 в училище. 

3. Коридори и стълбища 
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- Придвижването в коридорите и по стълбите да става от дясната страна, като се 

спазва необходимата дистанция. 

4. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

- Различен график на междучастията за начален и прогимназиален етап, както и 

за класовете в начален етап (приложение № 1); 

- Да не се допуска струпване на учениците в тоалетните и пред тях; 

- След посещение на тоалетната задължително измиване на ръцете със сапун и 

топла вода. 

5. Стол и бюфети 

- Хранененто ще се осъществява по график; 

- Всяка паралелка ще се храни в обособената за нея зона; 

- Не трябва да се споделят храни и напитки. 

6. Училищен двор 

- Забранява се влизането на външни лица в двора и сградата на училището и през 

почивните дни освен ако родителят не бъде помолен за това; 

- В училищния двор учениците са без маски само при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м;  

7. Комуникация. Учителска стая 

- Да се ограничи близката комуникация между учителите в учителската стая; 

- По-кратък престой в учителската стая; 

- По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда; 

- Провеждане на родителски срещи в платформата за електронно обучение; 

- Провеждането на педагогически съвет ще се осъщестява в електронна среда или 

каб. №209 (при нужда от пряка комуникация). 

8. Физкултурен салон  

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

провеждането на часовете на открито;  

- При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се 

провеждат часовете само на един клас в час; 

- Учениците са без предпазна маска 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 тях и при редовно проветряване.  

9. Библиотека 

- Да не се допуска влизане на повече от двама ученици при спазване на дистанция. 

10.  За подпомагане на к омуникацията между съответната РЗИ и училището 

 -  Лице за контакт от страна на училището: завеждащ здравен кабинет Анелия Янева, 

тел.0887794556, anchuya@abv.bg ; 

 -  Лице за контакт РЗИ: Петя Атанасова, тел. 038603227; 038603228. 

11.  За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние 

- Комуникацията се осъществява в електронния дневник; 

- Електронното обучение се осъществява в платформата Microsoft Teams;  

- Продължителност на електронните уроци – 30 минути. 

 

12.  Публикуване на сайта на училището брошура за безопасна работа в интернет 

правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и Препоръки 

относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. 

 

13.  Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19. 

mailto:anchuya@abv.bg
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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.): 

- Ученикът се отделя незабавно в помещение, предназначено за лице с 

грипоподобни симптоми (каб. № 112 на първия етаж), 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 със семейния 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 семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

           В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик се действа съобразно 

Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училище, публикувани от МОН. 

 

При наличие на един или повече симптоми при учител/служител или в случай 

на положителен резултат за COVID-19 се действа съобразно Насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училище, публикувани 

от МОН. 

 

14. Провеждането на образователния процес в ОРЕС на ученик, паралелка или 

училището, както и приоритизирането на дейностите спрямо значението им за успешно 

завършване на учебната година се осъществява съобразно Насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училище, публикувани 

от МОН. 


