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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНИЕ НА ВИРУСА 

 

Настоящите мерки са разписани съгласно Плана за действие в реална среда в условия 

на ковид-19 през учебната 2020 - 2021 година и се прилагат и изпълняват на територията на 

ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе.  

Те са отворен документ, който може постоянно да се допълва, коригира и обогатява.  

Ред на влизане, движение и пребиваване в училище 

 Влизането в сградата на училището се осъществява чрез пропускателен режим по 

следния начин: 

 1. Всички лица /ученици, учители, служители, родители и други външни лица/, 

посещаващи сградата, влизат с лични предпазни средства /маски, шлемове/, след 

задължителна дезинфекция на портала на училището. 

 2. Ограничава се достъпът на външни лица на територията на училището. 

 3. Външните лица изчакват във фоайето на първия етаж в района на главния вход за 

указания и определяне на маршрут за движение в сградата; влизат и биват обслужвани след 

разрешение на директор/зам.-директор. 

 4. Всички лица спазват маркировката за посока на движение и отстояние на 1.5 метра 

един от друг. 

 5. Учениците, учителите и служителите влизат в училище с лични предпазни средства, 

след задължителна дезинфекция и контрол от медицинския специалист в училището за 

видимо нездравословно състояние 

 6. Учениците, следвайки маркираните маршрути, влизат в класните стаи и  се подготвят 

за учебните занятия, както следва: 

Клас  Класен ръководител Класна стая/кабинет 

VIIIa Дарина Георгиева 2 

VIIIб Даниела Цонева 6 

VIIIв Диана Дончева 7 

IXа Румяна Ценева 15 

IXб Драгомир Митев 18 
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IXв Десислава Игнатова 16 

Xа Йонка Георгиева 5 

Xб Милена Аврамова 14 

Xв Стилияна Валентинова 17 

XIа Магдалена Маринова 20 

XIб Борислава Николова по седм.разписание 

XIв Илияна Илиева 22 

XIг Анна Гръкова 21 

XIIа Боряна Илчева 19/20  по седм.разписание 

XIIб Росица Мицова 26 

XIIв Евелина Копчева 24 

XIIг Анета Ангелова 25 

XIIд Диана Русева 23 

 

 7. Всяко придвижване се извършва на отстояние от 1.5 метра един от друг. 

 8. Учителите, следвайки маркировката се придвижват до учителската стая и след това 

до класната стая/кабинет, в който имат учебни часове по седмично разписание. 

 9. Служителите /технически изпълнител, библиотекар, домакин, ЗАС, счетоводители/ 

се придвижват по указаните маршрути до съответното си работно място. 

 10. Чистачките се придвижват до определените райони, за които отговарят, и 

изпълняват служебните си задължения относно дежурство, почистване и дезинфекця, съгласно 

графици, указания и инструкции, изготвени от ЗД и мед. специалист в училище. 

Име и фамилия на 

чистача 

Район на действие Общи и специфични 

задължения 

Силвия Халачева Първи етаж – фоайе, коридори, 

класни стаи /2,5,6, 7/, 

административни помещения, 

лекарски кабинет, санитарни  

помещения, прилежащ тротоар пред 

сградата на училището 

Дежурство по график, 

почистване, проветряване на 

класни стаи и 

административни помещения, 

дезинфекция, следене за 

наличност на дезинфектанти, 

топла вода и сапун 

Невена Пеева Втори етаж – коридори, класни стаи 

/14, 15, 16, 17, 18/, административни 

помещения, учителска стая, 

Дежурство по график, 

почистване, проветряване на 

класни стаи и 
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санитарни помещения административни помещения, 

дезинфекция, следене за 

наличност на дезинфектанти, 

топла вода и сапун 

Гинка Иванова Трети етаж –коридори, класни стаи 

/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/, 

компютърни кабинети, санитарни 

помещения 

Дежурство по график, 

почистване, проветряване на 

класни стаи и 

административни помещения, 

дезинфекция, следене за 

наличност на дезинфектанти, 

топла вода и сапун 

Веска Илиева Физкултурен салон, съблекални, 

коридори, стая на учителите по 

ФВС, двор, спортна площадка 

Дежурство по график, 

почистване, проветряване на 

класни стаи и 

административни помещения, 

дезинфекция, следене за 

наличност на дезинфектанти, 

топла вода и сапун 

Димитрина Савова Първи етаж – фоайе, коридори, 

класни стаи /2,5,6, 7/, 

административни помещения, 

лекарски кабинет, санитарни  

помещения, прилежащ тротоар пред 

сградата на училището/ 

Физкултурен салон, съблекални, 

коридори, стая на учителите по 

ФВС, двор, спортна площадка 

Дежурство по график, 

почистване, проветряване на 

класни стаи и 

административни помещения, 

дезинфекция, следене за 

наличност на дезинфектанти, 

топла вода и сапун 

 

Движение и пребиваване във физкултурния салон: 

1. Учениците, които имат час във физкултурния салон, се придвижват до там, след 

като предходният клас е напуснал територията на салона, съблекалните и коридорите на салона; 

движението е по указания маршрут и на отстояние 1.5 метра един от друг. 

2. Учителите по ФВС и чистачките по график дежурят на територията на салона и 

следят за изпълнението на указанията. 

3. След приключване на учебния час учениците напускат територията на 

физкултурния салон по указания маршрут. 
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4. След всеки учебен час дежурните учители/чистачи дезинфекцират спортните уреди, 

пейките, дръжките на вратите, закачалките в салона и в съблекалните.  

 

Критични пространства на територията на училището 

Вход – използване на един вход – осъществяване на контрол от дежурните учители и портиер 

и своевременно предотвратяване на струпване на учениците . 

Коридори - движение с маски в коридорите на училището, еднопосочно. 

Физкултурен салон – използване само в месеците, когато не е възможно провеждане на 

часовете на открито. 

Съблекални – осъщесвяване на контрол от дежурните учители и чистачи за предотвратяване 

на едновременното струпване на учениците чрез поетапно влизане и излизане преди и след 

провеждане на часа 

Класни стаи и кабинети - редовна дезинфекция на повърхности, клавиатури, мишки. 

Библиотека –използване на ресурси с предварителна заявка онлайн и да не влизат повече от 

двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

Санитарни възли – осигуряване на топла вода и сапун и недопускане на струпване на ученици 

в/пред тоалетните. 

o Разпределение на отговорностите: 

 

Провеждане на дезинфекция на повърхностите и проветряване 

o Осигуряват се течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както  

и в тоалетните за всички ученици и работещи на територията на ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе. 

Отговорници: чистачки, домакин 

o Поставят се автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на  

училището, в учителската стая, в коридорите,в класните стаи,  в кабинетите, във 

физкултурния салон. 

Отговорници: чистачки, домакин 

o Извършва се 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.  
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Отговорници: чистачки, домакин 

 

o Всички служители редовно дезинфекцират работното си място. 

o Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като  

се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, в 

които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

Отговорници: дежурни ученици, дежурни учители, чистачки 

o Във всички  помещения на територията на училището да се следи за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун /санитарни помещения и тоалетни/ и 

дезинфектанти, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

Отговорници: чистачки, домакин 

 

Вътрешноучилищна организация и спазване на правилата 

 

Мерки, взети с решение на ПС 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 

 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

 Правила за регулиране на влизане и излизане в санитарни помещения. 

 Наличие на лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.  

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез 

маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на двора на зони за отделни паралелки. 

 Провеждане на повече занятия навън. 

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската 

стая. 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват 

изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем. 

 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. 
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 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. 

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

на часовете на открито. 

 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.  

 Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

 Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути. Разговорът 

има за цел да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена 

и отговорно поведение към себе си и към останалите. 

  Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 

 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19  

 

Подготвителни мерки: 

1. Обособяване на място за отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми в 

сутерена на училището.  

2. В началото на смяната недопускане в сградата на училището на лица във видимо 

нездравословно състояние – отговорници: г-жа Росита Найденова – мед. специалист, и 

дежурни учители. Учителите, които влизат в първия учебен час подават обратна информация 

за общото състояние на учениците. 

3. Обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават 

симптомите на COVID-19 – отговорници: г-жа Росица Желева и г-жа Росита Найденова – мед. 

специалист. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

 

Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището включват: 
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А. 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.): 

Първоначално поведение 

 Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не 

се прибере у дома.  

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите 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 се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва 

физически контакт и да се консултират със семейния лекар (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 по метода PCR на ученик 

 Родителите информират директора на училището. 

 Мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото 

училище. 

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в 

зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят 

следните лица след извършена оценка на риска: 

o Ученици от същата паралелка – като родителите се инструктират за наблюдение 

за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на 

личния лекар на детето и на РЗИ.  

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за 

лице. 
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o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-

19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и 

още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, 

независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла 

инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 

 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и 

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което 

стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

 Осигурява се психологическа подкрепа от училищния психолог. 

 Ученикът продължава обучението си от разстояние в електронна среда. 

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

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

повръщане, диария и др.): 

 

Първоначално поведение 

 Лицето незабавно се отделя и му се предоставя маска, ако връщането у дома не е 

възможно в същия момент.  

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

 Осъществява консултация с личния си 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. 
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 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето  

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.  

 Мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото 

училище. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в 

зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят 

лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни: 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за 

лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-

19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно 

почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и 

другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели. 

 Осигурява се психологическа подкрепа. 

Мерките са приети на заседание на педагогическия съвет с протокол № 16/10.09.2020 г. 

и съгласувани с обществения съвет с протокол № 5/11.09.2020 г. 


