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МЕРКИ  ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОВИД 19 

 

1. Санитарни мерки:  

1.1. Редовна дезинфекция, според график, одобрен от медицинските лица, и указания на 

здравните власти.   

1.2. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфекция на ръце на входовете на 

училището.  

1.3. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. 

1.4. Повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите в кабинетите, където има 

смяна на паралелки, се дезинфекцират във всяко междучасие. 

1.5. 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. 

1.6. Училищният автобус се дезинфекцира след всеки курс. 

1.7. Редовно информиране при промени в указанията на РЗИ.  

1.8. Задължително носене на маски или други предпазни средства в общите 

пространства. Маските трябва да се носят правилно и да покриват носа и устата.  

 

2. Класни стаи и организация на учебния процес: 

2.1. Учебният процес се организира в класни стаи както за начален, така и за 

прогимназиален етап. 

2.2. Кабинети се ползват по информационни технологии/компютърно моделиране 

2.3. Часовете по ФВС се провеждат на открито. Във физкултурните салони часовете се 

провеждат само когато метеорологичните условия не позволяват игра на открито. 

2.4. Работното място в класната стая се използва само от един ученик, като 

организацията и обозначаването на работното място се определя от класния 

ръководител. 

2.5. Между работното място на учителя и първите редове на учениците се осигурява 

физическо разстояние от 1,5 метра. 



2.6. За съхранение на учебници, ученически чанти и лични вещи се използват 

шкафчетата в коридорите. В класната стая вещите и предметите се свеждат до 

минимум. 

3. Коридори и стълбища 

3.1. Движението по коридорите и по стълбищата се осъществява еднопосочно, като за 

целта регулацията е обозначена с разделителни линии и стрелки. 

3.2. Влизането в сградата на училището става без струпвания и при спазване на 

препоръчителната дистанция. 

4. Хранене 

4.1. Храненето на учениците се организира съгласно насоките на МОН и на БАХ в 

условията на епидемична обстановка. 

4.2. Храненето се осъществява по график и в обособените за паралелките зони за 

хранене. 

4.3. Не се допуска споделяне на храни и напитки. 

4.4. Препоръчва се носенето на закуски и обяд от вкъщи. 

5. Пропускателен режим: 

5.1. Външни лица в сградата на училището се допускат по изключение и при 

необходимост. 

5.2. Допускат се придружители на деца със СОП при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка 

и при спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения 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. 

6. Контакти с РЗИ – контактите с РЗИ при необходимост се осъществяват от 

директора на училището и медицинските лица. 

 

7. Извънкласни дейности – провеждат се при спазване на противоепидемични мерки. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ: 

1. Носят маска или друго предпазно средство в общите помещения и в клас, ако 

преподават в повече от една паралелка. 

2. Контролират спазването на мерките от учениците. 

3. Провеждат  периодично 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.  

4. Напомнят на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

5. Дават личен пример на учениците. 

6. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни 

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

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

7. Информират родителите за предприетите в училището мерки и необходимостта да 

бъдат спазвани. 

Забележка: Правилата 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.  

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Да носят маска в общите пространства на сградите.. Маските трябва да покриват носа 

и устата.Учениците са отговорни да носят свои маски, както и други лични предпазни 

средства по тяхно желание (ръкавици, шлемове и др.).  

2. Да спазват висока лична хигиена.  

3. Да използват дезинфектант под контрола на учител или друг възрастен. 

4. Да следват указанията за посоката на движение и да спазват дистанция.  

5. Винаги да спазват дистанция по време на междучасията и извънкласните дейности.  

6. Да използват определените точки за вход и изход във всяка сграда.  

7. По възможност да избягват контакт с ученици от други паралелки.  

8. При наличието на симптоми, веднага да посетят лекарския кабинет.  

9. Да информират преподавател или медицинско лице, ако забележат съученик със 

симптоми.  

10. Да бъдат отговорни към себе си и другите: да не идват на училище, ако имат 

температура над 37.3 C, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, 

кашлица, загуба на обоняние, задух, диария, гадене.  

АНГАЖИМЕНТИ НА РОДИТЕЛИТЕ: 

1. Да осигурят висококачествени маски на децата си.  

2. Да им напомняте да носят правилно маските, като покриват носа и устата.  

3. Да наблюдават ежедневно децата си и да са сигурни, че са добре физически.  

4. Да не изпращат децата си на училище, ако имат температура над 37.3 C, главоболие, 

мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, 

диария, или гадене.  



5. Ако децата ви имат положителен тест за COVID-19, веднага да осъществят контакт с 

училището.  

6. За ангажиментите си относно мерките за намаляване на риска от разпространение на 

Ковид 19 родителите подписват нарочна декларация. 

 

ВАЖНО: 

1. Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат без това да създава 

напрежение и усещане за опасност. 

2. Мерките да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване 

здравето на децата и учениците, но и на техните семейства. Необходимо е да 

бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото 

ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на 

вируса.  

3. Да се използват само надеждни източници на информация. (МЗ, СЗО, РЗИ) 

Предоставянето на подвеждаща или непорверена информация крие сериозни 

рискове и педагогическите специалисти следва да се отнасят изключително 

отговорно.  

4. При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от 

ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, 

която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди 

всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване. 

5. Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги когато бъде оценена 

необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на 

колектива и на семействата.  

 

 

 

 

 

 


