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Превантивни мерки в условията на епидемия от COVID-19  за учебната 2021/2022  

1. Цели на противоепидемичните мерки 

Да бъдат ограничени възможностите за разпространение на вируса, като същевременно 

се осигури възможно най-гладко протичане на учебния и работния процес. 

Да се осигури здравето и безопасността на учениците, учителите, родителите и 

служителите чрез превенция на разпространението на вируса.  

1. Превантивни противоепидемични дейности и действия 

1. Училищен транспорт 

 Всички учители трябва да носят маска по време на транспорт в училищен 

автобус или автомобил. 

 Учениците носят маска, предоставена от техните родители по време на 

транспорт в училищен автобус. 

 Училищните автобуси се дезинфекцират два пъти на ден: сутрин и вечер.  

1. На територията на училището 
1.  Филтър на учениците 

1. Медицинска сестра и дежурен учител по график: 

Правят филтър всяка сутрин от 7:45 часа на всеки ученик, учител и служител, които 

влизат в сградата на училището.. Медицинската сестра пита всяко дете за наличие на 

други симптоми – болезнено гърло, кашлица, неразположение и т.н.. 

1. Родители: 

Всеки родител е длъжен да се увери, че детето му е здраво преди да го изпрати на 

училище. Преди първия учебен ден, всеки родител подписва декларация, че ще 

съблюдава това изискване и отговорно ще проверява за наличие на симптоматика 

преди изпращане на детето на училище. 
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1. При установяване на ученик/ учител със симптом на неразположение, той не се 

допуска до сградата на училището, а се транспортира до лечебно заведение или 

до дома. 

2. В тези случаи, шофьорът на автомобила следва да бъде с маска, а след 

транспортирането автомобилът трябва да бъде основно дезинфекциран. 

А. Осигуряване на дистанция между паралелките: 

1. Класни стаи и организация на учебния процес: 

1.1. Учебните занятия през учебната година се провеждат в  отделни класни стаи 

за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците. 

1.2.Обособяват се на отделни етажи/сектори учениците от отделните класове: 

 5,6,7 класове се обучават на първи и втори етаж в старото крило на 

училищната сграда; 8,9,10,11,12  класове – първи и втори етаж на ново 

крило на училищната сграда / Приложение 1- Разпределение на 

класовете по учебни кабинети/ 

 Учебните часове по ИТ  се провеждат по групи в кабинетите по ИТ. 

 Кабинет № 7 се обособява като стая за изолиране на ученици със 

симптоми на заболявания.  

 При делене на групи:  по учебен предмет Технологии, за ½ от класа 

занятията се  провеждат в оборудвания кабинет по Технологии, който се 

намира в друга сграда. Другата ½ част от класа, провежда занятия в 

кабинета, където е разпределен класа. 

 Занятията по Учебна и Производствена практика в професионалните 

паралелки  се осъществяват в училищните работилници. 

 Часовете по ФВС се провеждат -  в двата физкултурни салона, по един клас 

в час. При подходяща метеорологична обстановка, часовете се провеждат 

на открито. 

1.3.  Ползването на   базата на училището да става при повишено внимание:

 - осигурява се физическо разстояние между бюрото на учителите и   

чиновете на учениците, не по-малко от 1,5 м.; 

            -  в класовете с по-малък брой ученици и в по-големите класни стаи: 

учениците могат да седят по един на чин; местата да    бъдат разположени 

шахматно; 

             -  не се поставят допълнително ненужни предмети в класните стаи и в 

коридорите на училището. 

2.  Коридори и стълбища. Междучасия: 



2.1. Дежурните екипи, охраната,  със съдействието на медицинската сестра,  преди 

стартиране на учебните занятия за деня, да насочват учениците от отделните 

паралелки към сектора, в който са разпределени за провеждане на  занятията. 

Целта е да няма струпване на входовете на училищната сграда. 

2.2. Въвежда се следната организация на влизането и излизането в сградата на 

училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция: 

- 5а, 5б, 5в, 5г, 6а класове -  ползват централния вход/изход на училището; 

- 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г  класове – ползват задния вход/изход на старото 

крило на училището, срещу физкултурния салон; 

- паралелките от 8-ми до 12 клас включително – ползват двата вход/изход 

на новото крило /откъм барчето/, към задния двор и спортната площадка; 

2.3.  Препоръчва се през междучасията и в свободното от учебни занятия време, 

отдихът и общуването в двора на училището да се осъществява в две зони: 

- в предната част на двора на училището- за учениците от 5-7 клас включително; 

- във вътрешната част на двора – за учениците от 8-12 клас включително. 

По време на междучасията, учителите се уверяват, че всички прозорци са 

отворени!  

През междучасията учениците и учителите трябва да бъдат с маски. 
 

            Всяко дете трябва да бъде на чист въздух по време на  междучасията 

(родителите следва да  осигурят шапки, дъждобрани, якета и подходящи обувки 

за всеки сезон).  

            Само в крайно лошо време, децата няма да бъдат извеждани навън.  

2.4.  Придвижване в коридорите и по стълбите става от дясно по посока на 

движението. 

2.5. Главните дежурни учители от всеки екип, да организират  регулиране на 

движението на учениците по време на всяко междучасие при  влизането и 

излизането в сградата на училището, за да няма струпване на входовете. Да 

наблюдават за  спазване на дистанция. 

2.6. Дежурните учители в новото крило се разпределят: 

- пред бюфета  

- пред санитарните помещения 

По време на голямото междучасие, дежурните учители да проявяват по-голямо 

внимание. 

        3. Тоалетни/санитарни помещения: 



 3.1. Забранява се струпването вътре в помещенията на тоалетните. Изчакването 

става вън в коридора при спазване на необходимата дистанция. 

 

3.2.Във всеки санитарен възел има поставени: течен сапун и дезинфектант. 

В тези помещения има топла вода. 

        4.  Стол и бюфети 

            4.1. В училищната сграда функционира бюфет в новото крило: 

 Дежурните учители следят: 

- да няма струпване и да  не се образуват опашки от близко-стоящи ученици;  

            Забранява се на учениците да си споделят храни и напитки един на друг; 

 Учениците могат да се хранят в училищния двор, като спазват правилата за 

дистанция. 

       5.Училищен двор: 

5.1.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. 

5.2.Отговорникът за пропускателния режим в училище: 

-  следи за влизането на външни лица в сградата на училището, като им посочва 

мястото за достъп ( площадката пред централния вход на училищната 

сграда). 

- Допуска  придружители на деца със СОП и други лица в училището при 

спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 

5.3.Провеждане на повече занятия навън, по учебни дисциплини, по които е 

възможно.( ЧП, ФВС, ИИ ) 

5.4.Провеждане на занятия извън училището, (напр. в помещения на читалището), 

в часовете по РП, Профил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Дезинфекцията ще се осъществява според изготвените и предложени  правила и начини 

от медицинския работник в училището. 

При изработването на правилата ще се ръководи от предложения алгоритъм на 

дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на 

епидемично разпространение на COVID-19. 

Хигиенистките : 

- дезинфекцират повърхностите на специализираните кабинети,  които се 

използват от повече от един клас (кабинетите по ИТ, по Технологии, 

физкултурните салони) 

- дезинфекцират външни брави на стаи, тоалетни, мивки, батерии, дръжки на 

шкафчета в коридорите , парапетите на стълбищата. Дезинфекцията се прави 

2 или 3 пъти на ден. 

- почистват и дезинфекцират пода на сградата 2 пъти на ден 

Лична дезинфекция 

 При влизане в сградата на училището всеки ученик и учител дезинфекцира 

ръцете си. 

 В началото на всеки учебен час (при влизане в класната стая) учениците и 

учителя дезинфекцират ръцете си с предоставения препарат (с дозатор, поставен 

в коридора). 

 Стикери, поставени на видни места, напомнят на всеки да спазва личната 

дезинфекция. 

 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. 

Ограничаване на достъпа на външни хора 

 Външни хора се допускат до сградата на училището само при спазване на 

противоепидемичните мерки: дезинфекция на ръце, носене на маска или шлем.  

 Всички родители, които водят/взимат децата си на училище се приканват да го 

правят само до/от дворното пространство. 

 Срещи на родители с учители могат да се осъществят само след предварителна 

уговорка и при спазване на всички мерки. 

 При организирана предварително среща или посещение на външен човек, той 

бива придружен/приет от служител на училището. 

 Портиерът на смяна е отговорен да осигури правилен достъп на всеки посетител. 

1.  Ограничения при провеждане на събития 

 Всички тържества и събития следва да се организират като се вземат предвид 

действащите мерки за превенция на КОВИД. 



            Родителски срещи:  

 Общи: Местата на родителите в стаята се подреждат така, че да се спазва 

необходимата дистанция. Началото и краят на срещата за всеки клас се 

съобразяват с тези на другите класове (с поне 15 мин отклонение), за да не се 

получава струпване на родители в коридорите. 

Стаите и помещенията се почистват и дезинфекцират преди и след родителската 

среща. Използват се лични предпазни средства, дезинфекция на ръце. Родителите 

се приканват да спазват предварително обявения график. 

 Индивидуални: Планират се по време на учебния срок във време, което е 

съобразено между учителите и родителите. 

1. Други мерки:  

 Използване на строго индивидуални (надписани, където е възможно) средства за 

писане, изтриване, рисуване, чертане и т.н. (всеки учител използва личен маркер 

и гъба за дъска). Напомняне за спазване на дистанция във всички общи 

помещения; необходимите действия  дезинфекция, почистване и проветряване. 

 

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 изолира незабавно в предназначено за такъв случай 

помещение(,медицинския кабинет и кабинет № 7) докато не се прибере у дома.  

 Кабинетът (стая за изолиране на ученици със симптоми на заболяване)  се 

намира на първия етаж в старото крило на училището и отговаря на 

изискванията за дистанция. 

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците(чрез електронния 

дневник, SMS, e-mail, телефонна комуникация).  Изисква се 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 по метода PCR на ученик 



 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 

свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, 

които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас 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 на съответното 

училище.  

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

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка 

на риска и определени като близки контактни: 

- Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

- Класният ръководител в начален етап на основно образование. 

- 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. 

- 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, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 

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 изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето 

си, 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. 

 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 в съответствие с указанията на РЗИ. 



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

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

съответното училище.  

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

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

училище. 

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция 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: 

- 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. 

- 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. 

1. 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 всеки час 

2. Краен срок на мерките 

1. Мерките са валидни за посочения период.  

2. Мерките подлежат на промяна при промяна на националните 

противоепидемични мерки и препоръки. 

3. При промяна родителите ще бъдат информирани своевременно по електронен 

път, посредством електронно писмо.  



1. Дезинфекция на често докосвани повърхности като дръжки на врати и 

прозорци, ученически шкафчета, парапети, както и на помещенията за общо  

2. ползване се извършва на всеки 2-3 часа по предварително определен график 

съгласно протокол; като се обръща специално внимание на кабинетите, 

учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които 

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във 

всяко междучасие. 

3. Дезинфекция  на Кабинети и помещения: 

 Всеки клас ще провежда учебните часове в една и съща класна стая. Изключения 

ще има по специализираните предмети, за които ще се използват съответните 

оборудвани кабинети: Информационни технологии, Биология, Физика и Химия, 

Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт (вкл. плуване 

и спорт). 

 Специализираните кабинети се дезинфекцират от хигиенистите след всяка 

дейност с определен клас. 

 Всяка стая и кабинет се проветряват по време на всяко междучасие, т.е. учителят 

има задължението да отвори прозорците в края на всеки учебен час. 

1. Мерки по време на учебния процес:  
1. Класът напуска класна стая само и единствено с придружител. Не се 

позволява свободно разхождане из сградата на училището по време на 

междучасията. Спазват се маршрутите за излизане/влизане на съответния 

клас. Спазват се местата за класа по време на хранене и междучасието.  

1. Мерки при посрещане и изпращане на учениците  
1. По време на учебния процес влизането на родители в сградата на 

училището и двора не се допуска; 

2. Ученици се посрещат и изпращат от дежурен учител, който ги 

придружава. 

2. Настоящите мерки  са приети на   Педагогическия съвет с Протокол 

№11/09.09.2021 г., Решение №56 и утвърден със Заповед на директора 

№…../……09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 1- Разпределение на класовете по учебни кабинети/ 

 

КЛАС КАБИНЕТ 

Vа Мария Станкова 

Vб Димитър Колев 

Vв Галина Димитрова 

Vг Михаил Димитров 

VIа Димитър Бойков 

VIб Божана Митева 

VIв Златка Радойнова 

VIг Иванка Дечева 

VIIа Атанас Атанасов 

VIIб Невена Колева 

VIIв Мария Д. Колева 

VIIг Мартин Петров 

VIIIа Марияна Арабаджиева 

VIIIб Димитринка Петрова 

VIIIв Таня Колева 

IXа Гергана Инджова 

IXб Валентина Шидерова 

IXв Аня Мърмърова 

Xа Живка Димитрова 

Xб Димитрина Харишева 

XIа Недялка Атанасова 

XIб Ана Гочева 

XIIа Жечка Тодорова 

XIIб Величка Янчева 
 

 

 

 

 


