


 

 

 

3. Готовност, при указания от здравните власти, да се превключи към обучение в 

електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички 

училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните 

кризисни щабове за борба с COVID-19; 

4. Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 

рисковите групи; 

5. Осигуряване на  допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за 

учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране; 

6. Поддържане на  положителен психоклимат на работа и учене,  редуциране 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Използване възможностите на иновациите за внедряване на добри практики и  

организационни модели, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности 

между учители, родители и ученици; 

8. Използване на времето, при което се учи в електронна среда от разстояние за 

дооборудване, разработки на проекти, работа по национални програми. 

 

2. ОБХВАТ НА ПЛАНА 

Планът описва организацията за информиране, инструктаж, реакции, управление на 

човешкия потенциал  и материалните ресурси и средства на СУ „Св. Климент Охридски“ за 

предотвратяване и овладяване на епидемичната обстановка, свързана с разпространението 

на COVID-19. Предмет на плана са и процедурите и отговорностите за информиране на 

областните и общински структури по ред, определен в нормативните документи. Основните  

задачи съгласно плана, се изпълняват от целия състав на СУ „Св. Климент Охридски“, при 

постоянен контрол от страна на ръководството на училището и постоянни координиращи 

действия с РЗИ-Добрич, Община гр. Добрич, РУО на МОН и др. 

 

3. ОЦЕНКА НА РИСКА 

Оценката на риска и  се осъществява по два варианта: 

1. Действия за превенция  на опасността от разпространение на COVID-19. 

2. Действия при наличие на  COVID-19 и ликвидиране на последствията. 

ПРИ ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ стратегията е да не се допусне наличие на опасност от  

COVID-19. 

ПРИ ВТОРИЯ СЛУЧАЙ основните усилия на целия личен състав са насочени към 

овладяване на основните рискове и заплахи за живота и здравето на хората при наличие и 

риск от разпространение на COVID-19. 

 

4. МЕРКИ И ПРАВИЛА 

Общи мерки –  включват здравни протоколи и организационни правила, които да се 

прилагат от  всички работещи, ученици и посетители  в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Препоръчителни мерки –  включват идеи и решения, от които СУ „Св. Климент 

Охридски“ избира и прилага доколкото и където е възможно. 



 
4.1. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

⮚ водещ модел - стратегията на дистанция (невзаимодействие) между 

учениците от различните паралелки. 

⮚  частичен вариант – невзаимодействие между групи паралелки (напр. 

паралелките от един клас, от един етап чрез обособяване на отделни етажи, 

сектори). 

4.1.1. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса включват: 

1.  Спазване на общите здравни мерки. 

2.  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- 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; 

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) 

– от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При 

учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по 

тяхно желание; 

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

Маските за учениците се осигуряват от самите тях, респ. техните родители. СУ „Св. 

Климент Охридски“ осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване, а за учителите - маски и/ или шлемове. 

3.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване.    

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ (виж 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

·  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, парапети, уреди, екрани, тоалетни 

чинии, мивки, кранове и др. 

·  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. Отнася се и за кабинетите (напр. по ИТ) и салоните, където 

учениците се сменят всеки час и без наличие на потвърдени случаи. 

·    Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите; учителската стая; физкултурния салон; лабораториите, 

в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във 

всяко междучасие. 

·    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. 

4.  Засилена лична хигиена и условия за това: 



 
·    Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както 

и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

 - Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на 

училището, в учителската стая и в класните стаи, кабинетите, като тяхната употреба следва 

да е контролирана. 

- Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение 

на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне. 

- Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. 

- Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ 

и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“. 

(виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

6.  Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка 

с епидемията  

ИНСТРУКЦИЯ (извънреден инструктаж) (виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

· Определяне от Директора на лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията. 

· Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

·  Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания чрез поставяне на информационни плакати на входовете на училище. 

· Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите на производителя за начина на ползване на съответните 

биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които 

не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от 

медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ. 

7.  Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси чрез осигуряване на нужната дистанция 

и/или чрез поставяне на онлайн задания, вкл. група работа. 

•  Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища 

– разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява 

пряко взаимодействие между тях. 

• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

4.1.2.  Препоръчителни мерки 

Обсъждат се и се приемат от Педагогически съвет. 

Списъкът с препоръчителни мерки (виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) е първоначален и 

подлежи на корекции и допълнения. Основно предизвикателство при избора на решения е 

осигуряването на дистанция между учениците от различни класове в т. нар. критични зони 

– коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни кабинети и 

физкултурни салони. 



 
4.1.3.  Възпитателни мерки 

Възпитателните мерки включват: 

1.  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. 

2.  Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки, лични вещи. 

3.  Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти и целия 

персонал. 

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

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

дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

4.2. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището   

Приоритет при разработване на училищния модел е да се създадат условия за бърза 

и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и на спокойно и уверено поведение в 

случай на  COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална 

среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на 

симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

или на член на колектива в училището. (виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

4.2.1 Подготвителни мерки 

Подготвителните мерки изискват: 

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

2.  Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър 

за наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица 

във видимо нездравословно състояние. Извършва се от медицинското лице в училище в 

началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в 

първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на 

учениците. 

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-

бързо да се определят потенциалните заболели. 

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. 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището се прилагат: 

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 предназначеното 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/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  нов тест 

за 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 2 дни преди - до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител 

на COVID-19 – от 2 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. 

При наличие на един или повече симптоми при служител (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, 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 служител. 

• 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: 

- Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител 

– родителите/настойниците 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. 

- 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 2 

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

COVID-19 – от 2 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, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

4.3. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - предварително обсъден и приет от Педагогически съвет 

списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение 

към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР). Нормативно това „превключване“ 

е заложено в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование, с цел да се прилага не само в конкретната ситуация – в условията 

COVID-19, но и във всяка друга ситуация, която налага прекъсване на присъственото 

обучение поради непредвидени обстоятелства. 

 Министерството на здравеопазването определя: 

1.  прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се 

преминава на обучение в електронна среда; 

2.  актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в 

училището/населеното място/ от сезонни респираторни вируси, при който ще се обявява 

грипна епидемия. 



 
ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество 

това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата 

(с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и 

учениците не са физически на едно и също място. 

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават 

учениците. 

- Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в 

резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, 

паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото 

седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

- 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 което се завръщат обратно в училище. 

- В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна 

среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода 

на карантината, след което 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 ОЕСР 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. 

- При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната 

на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  

учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна 

преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

- Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се 

допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 

когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и 

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от 

класа, като: 

• Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока; 

• Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи 

на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната 

класна стая); 

• Ученикът не подлежи на оценяване; 

• Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна; 

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и 

микрофон на или свързано с електронно устройство. При възможност камерата в 



 
класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не 

и към учениците. 

На такъв ученик СУ „Св. Кл. Охридски“ може да предостави онлайн консултации 

и онлайн психологическа подкрепа. 

При невъзможност ученика да осъществи наблюдение на урока на съответната 

или на друга паралелка, училището осигурява обучение в дистанционна форма или може 

да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, 

който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 

домакинството му. Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от 

учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при 

нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен 

учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване 

на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при 

работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат 

уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила 

за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването 

се прилага пропорционално. 

4.4. Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение 

към обучение в електронна среда от разстояние включват: 

• Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността 

на информацията в електронна среда. 

• Събиране на база данни в училището със служебни/училищни/ актуални профили 

и имейли на учениците. 

• След присъствено започване на учебната година, учителите да създадат класни стаи 

и да поканят учениците в тях с цел плавно и навременно преминаване към ОЕСР. 

• Единна платформа за осъществяване на обучението и комуникацията: GOOGLE 

Classroom, вкл. продукти на GOOGLE. 

Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

● Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки) 

● Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се 

отчитат участието и ангажираността на ученика) 

Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на 

Организационен екип: 

1. Юлияна Герасимова - зам.- директор по УД 

2. Валентина Борисова - зам.- директор по УД 

3. Наталия Стефанова - зам. директор АСД 

4. Геновева Тодорова - главен учител 

5. Корнелия Вълкова - главен учител 

6. Силвия Павлова - главен учител 

7. Нина Димитрова - главен учител 

8. Стела Славова - главен учител 

9. Ваня Иванова - главен учител 

10. Апостол Георгиев - IT специалист 



 
11. Кремена Митева - начален учител, администратор за Школо 

12. Даниела Дянкова - учител ПЕ, администратор за Школо 

 

• Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, 

когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина. 

• Предварително изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, 

които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите 

училища, обучавани за учители)  - виж ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно - комбинация 

от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е 

до 20% от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни 

паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на 

обучението. 

4.5. Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от 

COVID-19 

Изборът на СУ „Св. Климент Охридски“ е за присъствено обучение в училище. 

Случаите, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е 

невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, 

които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в 

рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите, се пристъпва към 

алтернативен вариант - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на 

обучение. 

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст 

от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до: 

• Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия или Решение на ТЕЛК, че ученикът не 

може да се обучава в дневна форма (допустимо условие за преминаване и в трите посочени 

форми). 

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 № 8 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ 

заболяването на лицето. 

• Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване 

в  самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо 

условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството 

на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна 

форма на обучение за ученик 1. - 12. клас). 

• Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби. 

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, 

като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. 

Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или 



 
в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се 

лекува в чужбина. 

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

родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието 

му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна 

оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма 

на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и 

обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт 

за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни предмети в 

електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на 

образователни дефицити. 

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в 

индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди 

част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна среда. 

Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището 

индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по 

училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под 

формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. 

Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището 

предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа. 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които 

ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други 

ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените 

учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици 

от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е 

ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са 

учители от неговото или от друго училище. 

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на 

информационните и комуникационните технологии чрез асинхронни или синхронни учебни 

часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо 

му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване 

на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява 

дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния 

дневник има и Директорът на училището, в което е записан съответният ученик. 

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в 

началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай 

смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени 

условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да 

информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато 

е предпочетена дневната форма на обучение. 

4.6. Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за 

обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват: 



 
• Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на 

конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, 

в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов 

родител/настойник попада в  рискова група. 

• Определяне на учителите от училището, които да се включат в 

реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или 

консултации в електронна среда от разстояние. 

• Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които ще се 

включат в реализацията на дистанционна форма на обучение. 

Същите разполагат с техническа и технологична възможност, имат 

необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат 

желание. 

 

4.7. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни 

занятия 

Отчитайки трудната ситуация училището ще предостави съпътстваща обща 

подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение 

по отделни учебни предмети. Това ще се осъществява присъствено и/или в електронна среда 

от дистанция, включително, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за 

успех” по ОП НОИР. 

4.8. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация 

●  В настоящата ситуация е важно всички мерки 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. 

● Важно е училището да осигури спокойна среда за работа в колектива, за 

учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за 

рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от 

непрекъснато фокусиране върху темата.  Активно съдействие на Екипа за личностна 

подкрепа за осъществяване на психологическа помощ за ученици и колеги. 

● На разположение на учители и родители ще бъде разработеният от Асоциация 

„Родители“ наръчник за родители, който ще бъде разпространен в групите на класовете или 

електронните пощи по преценка на класните ръководители. 

4.9. Стъпки които ще се предприемат по отношение на работата в колектива, 

както и със семейството, за да се осигури здравословен психоклимат: 

 Информиране 

Правилата, които въвежда училището, са приети от колектива. Същите са 

представени от класните ръководители на родителите и на учениците. Те се оповестяват на 

сайта (http://klohridski.com/) и FB страницата на училището 

(https://www.facebook.com/klohridskidobrich). 

http://klohridski.com/
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Учителите задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни 

съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

● В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите 

мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището. 

● Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

● Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна 

в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията трябва да информират родители относно броя на заболелите, от 

кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети 

и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в 

електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. 

Определени са отговорници по класове/етапи за прилагане на правилата. 

Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и 

здравето на околните. 

 Подкрепа при затруднения. 

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

ученик/родител се провежда разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене 

на пътища за тяхното отстраняване. 

Целта е родителите и учителите да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата 

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

учениците. Чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата 

и това ще свали напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

По отношение на намаляването на напрежението и стреса да се използват 

възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез 

провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на 

съответния учител. 

 

5. СИТУАЦИЯТА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ 

5.1. Създаването на собствен модел от всяко училище за организиране на учебния 

процес в условията на СOVID-19 предполага експериментиране и прилагане на различни 

педагогически и организационни модели и практики по посока на: 

● децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация, 

делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети 

решения и предприети мерки; 

● превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките 

между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в 

обучението; 

● достъп до много източници на информация и образователни ресурси, 

изобилие от платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри 

педагогически практики в името на образованието; 

● гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на 

иновации, интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално 

осъществяване на междупредметните връзки; 



 
● фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцент 

върху формирането на различни компетентности, открояване значимостта на меките 

умения, активно участие на учениците участват в процесите на планиране и осъществяване 

на самостоятелното  учене, развиване на способностите за работа в екип и изпълнение на 

проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на другите участници в 

дейността и вземане на информирани решения; 

● формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, 

здравословен начин на живот и активно гражданство (социални умения); 

● синхрон между учители, ученици и родители за осъществяване на най-

пълноценен общообразователен и възпитателен процес. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Вариант 1 – Стандартни мерки за ограничаване разпространението на вируса; 

  Разделяне училищната сграда на сектори  

- Основна сграда – 4 етажа- 4 сектора: 

1-ви и 2-ри етаж  +  малки коридори - класовете от НЕ и ПГ; стаи на Центъра за 

личностна подкрепа; целодневно 

Сектор подземие под стола - кабинети ИТ, зала за танци, малък физк. салон 

Сектор подземие - музикален сектор 

3-ти и 4-ти етаж  +  малки коридори - I смяна - 5- 7 клас; II смяна - 8- 12 клас. 

Обучение в класни стаи. 

При свободни кабинети по възможност се провеждат часове в Центъра по природни 

науки - за предметите физика, химия, биология. 

Часовете по изобразително изкуство, технологии и предприемачество за  1-7 клас се 

провеждат в определените класни стаи; часовете по графичен дизайн, живопис и графика 

се провеждат в специализираните кабинети за 8-12 клас (каб. номер 306, 307). 

Часовете по  компютърно моделиране в НЕ, ИТ и информатика се провеждат в 

специализираните кабинети.  

Физкултурни салони - по един клас, по график и учебна програма според 

възможностите - метеорологични условия, учебна програма, др.. Часовете за начален етап 

се провеждат на двора, докато времето позволява, а в останалите случаи - в класните стаи, 

на отворен прозорец се провеждат общоразвиващи занимания и тихи игри. Добре е 

раздвижването на учениците да се извършва и сутрин преди часовете в класната стая. 

  Работно време: 

Начало на работния ден 

- За периода на епидемиологичната обстановка се променя работното време на 

обслужващият персонал. Начало на работния ден – 6:00ч. 

- Работно време за дежурните учители: - 7:20 ч. 

 

  Пропускателен режим: 

Учениците пристигат и влизат единично, без родители, като тези от НЕ се поемат от 

учителите си както следва: 

 

ПЪРВА СМЯНА: 



 
1-ви клас - Влизане и изпращане през вход към “Форнети” - 7, 30- 7,45 ч. 

2-ри клас - Влизане и изпращане през вход към стола - 7,30- 7,45 ч. 

3-ти клас - Влизане и изпращане - през вход към стола - 7,45- 7,55 ч. 

4-ти клас - Влизане и изпращане през вход към “Форнети”- 7,45- 7,55 ч. 

5-ти клас, 6-ти  клас и 7-ми клас - влизане и излизане през вход “изток”- служебния 

вход - 7,30- 7,55 ч. 

Движение по коридорите - еднопосочно, с указателни стрелки на пода. 

 

ВТОРА СМЯНА: 

8-ми – 12-ти клас - влизат преди началото на своите часове през вход към стола по 

различно време. 

Движението нагоре се осъществява само по стълбите към прилежащия вход на стола. 

Движението надолу се осъществява само по стълбите към вход “Форнети” 

В голямото междучасие е допустимо движението на по-големите ученици по 

коридора на 1-ви етаж по посока стола. 

  Дезинфектанти: 

- На всеки вход/изход и етаж е поставен автоматичен дозатор за дезинфектант. Във 

всяка класна стая/кабинет/салон – дезинфектант при учителя - туба с пулверизатор. 

- Всеки ученик носи лични предпазни средства - комплект, съдържащ 2-3 чисти 

маски, поставени в хартиен плик; плик за мръсните маски, който се взема в края на деня; 

шише или туба с дезинфектант за лична употреба. 

Маски: 

Маските се носят задължително от всички в коридорите и всички общи 

помещения! 

Учители и непедагогически персонал задължително носят маски или шлемове. 

Личните предпазни средства се осигуряват от ученика или семейството му. За 

ежедневната им подмяна отговорност носят родителите на учениците до 16 годишна 

възраст и от учениците над 16 години. 

Откриване на учебната година само с ограничен брой ученици - по график, 

предварително обявен в сайта (http://klohridski.com/) и FB страницата на училището 

(https://www.facebook.com/klohridskidobrich) . Родителите на учениците от начален етап 

НЕ се допускат в сградата и изчакват децата в двора, като спазват по съвест 

противоепидемичните мерки, разписани в заповед на министъра на МЗ. 

  Медицински грижи: 

-  Мед. лице посещава класната стая при необходимост; оказва съдействие при 

регистриран случай или съмнение за такъв за връзка със здравните власти и следи за 

изпълнение на предприетите мерки от училището като по възможност оказва помощ за 

спазване на предписанията. 

Извънреден  инструктаж 

 Вариант 2 – Засилени мерки в условие на епидемиологична обстановка 

Към предходните мерки се добавя или се видоизменят така: 

● Разделяне училището на сектори (изолация в рамките на класната стая); 

● Разделяне на потоците при движение в коридора; 

● строг контрол и дежурство на всички учители по време на междучасията. 

http://klohridski.com/
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  Маски: 

- Извън класната стая, във всички общи части на сградата. 

    Откриване на учебната година само с ученици от 1. клас - Родителите стоят на 

дистанция от класовете. 

  Общи мерки 

- Oтмяна на събития с външни лица; 

- Забрана за влизането на външни лица (доставчици, куриери и др.); 

- Забрана за пътуване и командировки; 

- Подписване на нарочна декларация по образец за спазване на предвидените мерки 

от служителите и работещите в училището. 

 

4.2. Вариант 3 – Строги мерки при наличие на регистрирани случаи с COVID-

19 в  училището,  с възможност за преминаване на дистанционно обучение. 

 Към предходните се добавя или се видоизменят както следва: 

 Разделяне училището на сектори, задължително разпределение само в класните 

стаи; 

Движение по коридорите и ползване на тоалетните и по време на час, с цел 

избягване струпване в междучасията. 

Възможност за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние - бързо 

и адекватно организиране на подготовката на класовете, преподавателите и 

своевременно информиране на засегнатите страни за настъпилите обстоятелства и 

промени. 

  Работно време: 

- Въвеждане на гъвкаво работно време, съобразено с конкретните обстоятелства и 

тежестта на предприетите мерки. 

  Маски: 

- Въвеждане на задължително изискване за носенето на маска и в класната стая. 

  Откриване на учебната година – без откриване или видеовръзка. 

  Извънредният инструктаж: 

- да се проведе дистанционно – по е-поща 

  Общи мерки: 

- Определяне на помещение за настаняване на лице със симптоми - ЛЕКАРСКИ 

КАБИНЕТ на I-ви етаж и Кабинет на психолозите на III-ти етаж (каб. 302) 

- Преминаване на всички  към обучение в електронна среда от разстояние: 

ПГ, 1-ви. и 2-ри клас - синхронно и асинхронно - FB затворена група, Google Meet, 

и др.; 

3-ти – 12-ти клас - Google classroom и останалите продукти на Googl.  

- Работни срещи с доставчици, партньори и др. организации, имащи делови 

взаимоотношения  с училището да се извършват чрез телефонна или видеовръзка. 

 

5. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ 

● Oценка на риска и програма за минимизиране на риска за здравето и 

безопасността на работещите в условията на опасност от зараза от нов биологичен агент 



 
коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19 в СУ „Св. Климент 

Охридски"; 

● План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се 

подозира или е потвърден за COVID-19; 

● Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 

пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

към 05.06.2020 г.; 

● Инструкции за действие при работещи с прояви на симптоми на коронавирус,  

настъпили на работното място; 

● Декларация за проведен инструктаж; 

● Заповед за провеждане на  дезинфекционни дейности; 

● Заповед за приемане на учебници  при наличие на разпространение COVID-

19; 

● Заповед за мерки по време на матури; 

● Извънреден инструктаж - COVID-19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и 

стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите 

и работещите в обекти с обществено предназначение информация за изискванията и 

стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с 

епидемичното разпространение на COVID-19. 

Алгоритъмът включва следните основни направления: 

1. Избор на дезинфектант 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

3. Начини на приложение на дезинфектантите 

4. Допълнителни изисквания 

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи 

6. Хигиена на ръцете 

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности 

трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. 

1.2. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които 

се знае, че са чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, 

алкохоли, йодни. 

1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. МЗ поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за 

които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-

малко веднъж месечно. 



 
1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, 

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и 

алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или 

Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, 

свързана с храни и фуражи“. 

1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. 

Не е необходимо да пише името COVID-19 на етикета. Достатъчно е в областта на употреба 

на дезинфектанта, описана на етикета, да е вписано вирусоцидно действие или частично 

вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. 

1.6. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-

кратко време на въздействие (до 15 минути). 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на 

дезинфекция. Критични точки са повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и 

често докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения; бюра, чинове; 

дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; 

фитнес уреди; гишета за обслужване на клиенти; стационарни телефони, сензорни 

екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете 

повърхности) 

2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция. 

2.3. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място, трябва да 

се увеличи честотата на дезинфекционните мероприятия, като тя може да варира от 4 пъти 

на ден до дезинфекция на всеки час. 

3. Начини на приложение на дезинфектантите 

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят 

върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба. 

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи 

етанол, пропанол, изопропанол или комбинациите с тях) под формата на спрей, които са 

готови за употреба. 

3.1.2. Повърхностите директно се напръскват със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. 

3.1.3. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с 

дезинфектанта. 

3.1.4. Третираната повърхност се оставя да изсъхне. 

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности 

(над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в 

близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или 

уреди, включени в електрическата мрежа. 

3.1.5. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други 

дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества. 

3.1.6. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, 

като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин. 

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.): 



 
3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под 

формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода. 

3.2.2. От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, 

постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея. 

3.2.3. Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не 

е посочена определена температура. 

3.2.4. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с 

работния разтвор на дезинфектанта; чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта 

или чрез машини. 

3.2.5. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време 

на въздействие. 

3.2.6. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на 

етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на 

повърхностите, време на достъп на хора до третираните помещение. 

3.3. Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности: 

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен 

начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности. 

3.3.1. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа: 

3.3.1.1. Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с 

дезинфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се 

обработва с един моп, а малките повърхности – с една кърпа. Следващо 

помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа. 

3.3.1.2. При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда(две 

кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива 

повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране и потапяне на 

мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга 

повърхност. 

3.3.1.3. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на 

обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-

високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след 

което се изпират и се оставят да изсъхнат. 

3.3.1.4. При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, тоалетни и в 

други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни 

чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или 

влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие 

на използвания дезинфектант. 

3.3.2. Дезинфекция чрез опръскване; 

3.3.2.1. Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни или моторни пръскачки; 

3.3.2.2. Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани 

системи могат да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 

януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 

4. Допълнителни изисквания 



 
4.1. За всички тоалетни в училища, детски заведения е необходимо да се следи за 

изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или 

дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете. 

4.2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука, създава се чек лист за 

часовете на почистване на стаите и сервизните помещения. 

4.3. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на 

обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства. 

4.4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.  

4.5.Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, 

шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване. 

4.6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. 

4.7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или 

др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен 

продукт. 

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи 

5.1. Бактерицидни лампи от затворен тип 

5.1.1. Използват се за дезинфекция на въздух. 

5.1.2. Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. 

5.2. Бактерицидни лампи с директно UVC излъчване 

5.2.1. Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности. 

5.2.2. Да не се допуска присъствие на хора в помещенията в работен режим на 

директните излъчватели. 

6. Хигиена на ръцете (отнася се до всички ученици, служители и посетители в 

училище) 

6.1. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с 

ръце, особено в областта на носа, очите и устата. 

6.2. Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си 

мият ръцете редовно с вода и сапун. 

6.2.1. Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да 

се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба 

на дланите); 

6.2.2. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност 

минимум 20 секунди. 

6.3. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на 

сухи ръце в продължение на минимум 30 секунди. 

6.3.1. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете. 

6.3.2. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да 

изсъхнат. Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на 

дезинфектанта. 

6.4. Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа 

на видими места в обществените обекти и на работните места. 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ 

ХРАНИТЕЛНИЯ БИЗНЕС 

Настоящите препоръки са разработени съвместно от Министерство на 

здравеопазването и Българска агенция за безопасност на храните. 

  



 
Търговските обекти (в това число – училищни бюфети, столове и места за хранене) 

е необходимо да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на 

много хора. 

На местата, където се очаква да се събират повече хора, да се поставят табели, 

указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на 

обекта, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м, включително и пред обектите. 

Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват 

по едно и също време. Препоръчително е при организирането на дейността в тези обекти тя 

да бъде съобразена с броя на посетителите. 

Не се забранява достъпът на лица над 60-годишна възраст на територията на 

търговските обекти в интервала след 10.30 ч. 

Външното пространство извън обектите следва да се оразмери – с указателни 

табели за спазване дистанция от най-малко 1,5-2,0 м. между чакащите в обектите. 

Обектите за търговия с храни трябва да осигурят и следните изисквания: 

Да се учести периодът на провежданата дезинфекция на търговските площи, колички 

и контейнери за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най-малко 

три пъти дневно. Необходимо е, при възможност, да се използват препарати, които не 

изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване). 

Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва 

задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента 

с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.). Служителите, съгласно добрите 

практики, задължително трябва да работят с предпазни средства. Алтернативен вариант е 

опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от 

служители, използващи предпазни средства. 

За предлаганите плодове и зеленчуци следва да бъдат добре измити, като при 

възможност от бизнес-оператора е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови 

ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на 

продуктите. 

В случаите, когато не може да бъде избегнат контактът с клиента, следва да бъдат 

предвидени мерки от страна на работодателя, с цел спазване на личната хигиена. 

Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и 

ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце. 

Ограничителните мерки за посещение обхващат залите за хранене към хранителните 

обекти. Организираното хранене, което предлага училището както и когато работодатели 

са организирали места за хранене на персонала, следва да бъдат взети мерки за недопускане 

струпване на много хора. 

В тази връзка храненето в училище няма пречка да бъде организирано в класната 

стая или разделено по време в обособеното място за хранене така, че да не се допуска 

едновременно посещение от всички ученици. 

Във всички обекти, където работодателите са организирали изхранване на ученици 

и др. (тип ученически стол или бюфет), следва да се осигури възможност за разделяне по 

време и/или място на лицата от различни класове, като се ограничи контактът с други лица 

от други структурни звена. 



 
Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица 

подходящо работно облекло (не е необходимо специално защитно облекло) и предпазни 

средства в обособените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано, само 

когато служителят влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк 

контакт с клиента, външни на организацията лица (напр. доставчици и др.), както и при 

боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства. 

Изпълняването на едни и същи дейности, в рамките на работния ден, от ограничен 

брой хора, ще ограничи броя на лицата, които ще трябва да бъдат карантинирани в случай 

на установено заболяване. 

Обръщаме внимание, че на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния 

център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали, вкл. и 

илюстративни такива, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в 

хранителните магазини, с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и 

информация за личната отговорност на всеки. 

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването са посочени и 

временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения, 

които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели. 

На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също 

има публикувани редица информационни материали, вкл. и такива, свързани с 

„Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване 

чрез биоцидни препарати“. 

Контролът по спазването на добри практики за производство и търговия с 

храни и личната хигиена на работещите в местата където се предлагат храни, се 

осъществява от Директора на училището. 

За всички други обекти контролът е в задълженията на работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ 

(педагогически персонал; административен и помощен персонал) 

На основание заповед № .............. г. на директора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

и във връзка със Заповеди № РД 09-626/11.03.2020г. и № РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-



 
19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети 

организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от 

разпространение на корона вирус. 

I. СЪВЕТИ ОТ СЗО 

● Всеки човек трябва да знае признаците и симптомите и как да защити себе си 

и другите; 

● Всеки здравен работник трябва да може да разпознае това заболяване, да 

осигурява грижи и да знае какво да прави с пациентите си; 

● Всеки открит и лекуван случай ограничава разширяването на болестта; 

● Изолирайте болните и карантирайте техните контакти; 

● Дори и да не можете да спрете предаването, можете да го забавите и да 

спасите живота. 

● Това е нов вирус и нова ситуация. Всички ние се учим и всички трябва да 

намерим нови начини да предотвратим инфекциите, да спасим живота и да намалим до 

минимум въздействието; 

● Има прости, ефективни неща, които всички можем да направим, за да 

намалим риска от инфекция за себе си и тези около нас; 

●  Почиствайте редовно ръцете си с втриване на дезинфектант или сапун и вода; 

●  Покрийте устата и носа си с лакът, ако кашляте или кихате; 

●  Останете вкъщи, ако сте болни; 

●  Избягвайте ненужните пътувания и големи социални събирания. 

 

Как се разпространява COVID-19 

 Разпространение от човек на човек. 

Смята се, че вирусът се разпространява главно от човек на човек. Между хората, 

които са в близък контакт помежду си (в рамките на около 2 m) Чрез дихателни капчици, 

произведени, когато заразеният човек кашля или киха. Тези капчици могат да попаднат в 

устата или носовете на хора, които са наблизо или да се вдишат в белите дробове. 

Може ли някой да разпространи вируса, без да е болен? 

Смята се, че хората са най-заразни, когато са най-симптоматични (най-болните). 

Възможно е известно разпространение, преди хората да проявят симптоми; има съобщения 

за това, но не се смята, че това е основният начин за разпространение на вируса. 

Разпространение от контакт със замърсени повърхности или предмети 

 Възможно е човек да получи COVID-19, като докосне повърхност или предмет, 

който има вируса върху него, и след това докосне собствената си уста, нос или евентуално 

очите си, но това не се смята за основния начин на 

разпространение на вируса 

Колко лесно се разпространява вирусът 

 Колко лесно вирусът се разпространява от човек на човек може да варира. Някои 

вируси са силно заразни (разпространяват се лесно), като морбили, докато други вируси не 

се разпространяват толкова лесно. Друг фактор е дали разпространението се поддържа, 

разпространява се непрекъснато, без да спира. Вирусът, който причинява COVID-19, 

изглежда се разпространява лесно и устойчиво в общност („разпространение в общност“) в 

някои засегнати географски райони. Разпространението в Общност означава, че хората са 



 
били заразени с вируса в дадена област, включително и такива, които не са сигурни как или 

къде са се заразили. 

 

II. СИМПТОМИ 

Ако смятате, че сте били изложени на COVID-19 и развиете треска и симптоми, като 

кашлица или затруднено дишане, обадете се на вашия лекар за медицински съвет. Следните 

симптоми могат да се появят в рамките на 2-14 дни след експозицията - треска; кашлица; 

задух. 

Ако развиете спешни предупредителни знаци за COVID-19, незабавно потърсете 

медицинска помощ. Аварийните предупредителни знаци включват: 

● Затруднено дишане или задух; 

● Постоянна болка или натиск в гърдите; 

● Ново объркване или невъзможност за събуждане; 

● Синкави устни или лице. 

●  

III. КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ СЕБЕ СИ 

Понастоящем няма ваксина за предотвратяване на коронавирусна болест 2019 

(COVID19). Най-добрият начин да се предотврати заболяването е да се избегне излагането 

на този вирус. Възрастните хора и хората, които имат тежки основни хронични заболявания 

като сърдечна или белодробна болест или диабет, са изложени на по-висок риск от развитие 

на по-сериозни усложнения от болестта COVID-19. Моля, консултирайте се с вашия 

ЛИЧЕН ЛЕКАР относно допълнителни стъпки, които може да предприемете, за да се 

защитите. 

Почиствайте ръцете си често 

Мийте ръцете си често със сапун и вода за най-малко 20 секунди, особено след като 

сте били на обществено място, или след като издухате носа, кашляте или кихате. Ако 

сапунът и водата не са лесно достъпни, използвайте дезинфектант за ръце, който съдържа 

най-малко 60% алкохол. Покрийте всички повърхности на ръцете си и ги разтрийте заедно, 

докато се почувстват сухи. Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с немити ръце. 

Избягвайте близки контакти 

Избягвайте близък контакт с болни хора. Поддържайте дистанция между себе си и 

други хора, ако COVID-19 се разпространява във вашата общност. Това е особено важно за 

хората, които са изложени на по-висок риск да се разболеят тежко. 

Ако сте изложени на по-висок риск да се разболеете от COVID-19, трябва: 

●  Предприемане на ежедневни предпазни мерки, за да запазите дистанция 

между себе си и другите. Когато излизате на публично място, пазете се от други болни, 

ограничете близки контакти и мийте често ръцете си. 

● Избягвайте колкото е възможно повече тълпи. Избягвайте пътувания. По 

време на епидемия от COVID-19 във вашата общност останете в къщи колкото е възможно 

повече, за да намалите допълнително риска си да бъдете изложени. 

Останете вкъщи, ако сте болни 

● Останете вкъщи, ако сте болни, освен в случаите на нужда да получите 

медицинска помощ. Научете какво да правите, ако сте болни. 



 
● Стойте у дома: Хората, които са леко болни от COVID-19, могат да се 

изолират у дома по време на болестта си. Трябва да ограничите дейности извън дома си, с 

изключение на получаване на медицинска помощ. Избягвайте обществени места: Не ходете 

на работа, училище или обществени места. Избягвайте обществения транспорт. 

 

IV. КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДРУГИТЕ 

● Покрийте кашлица и кихане; 

● Покрийте устата и носа си с кърпа, когато кашляте или кихате или 

използвайте вътрешната част на лакътя; 

● Хвърлете използваните кърпи в кошчето; 

● Веднага измийте ръцете си със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако 

сапунът и водата не са лесно достъпни, почистете ръцете си с дезинфектант за ръце, който 

съдържа най-малко 60% алкохол; 

● Носете маска за лице. 

Ако сте болни: Трябва да носите маска за лице, когато сте около други хора (напр. 

споделяне на стая или превозно средство) и преди да влезете в офиса на медицински 

специалист. Ако не сте в състояние да носите маска за лице (например, защото причинява 

проблеми с дишането), тогава трябва да направите всичко възможно да покриете кашлицата 

и кихането си, а хората, които се грижат за вас, трябва да носят маска за лице, ако влязат в 

стаята ви. Научете какво да правите, ако сте болни. 

Ако НЕ сте болни: Не е необходимо да носите маска за лице, освен ако не се 

грижите за болен (и те не са в състояние да носят маска за лице). Маските за лице може да 

не са достатъчни и те трябва да бъдат запазени за полагащите грижи. 

Почистете и дезинфекцирайте 

● Почиствайте и дезинфекцирайте често докосвани повърхности. Това включва 

маси, ключове за осветление, плотове, дръжки, бюра, телефони, клавиатури, тоалетни, 

кранчета и мивки. 

● Ако повърхностите са замърсени, почистете ги: Използвайте почистващ 

препарат или сапун преди дезинфекция. 

За дезинфекция: 

● Най-често битовите дезинфектанти ще работят. Използвайте подходящи за 

повърхността дезинфектанти; 

● Белина (натриев хипохлорит); 

● Алкохолни разтвори – с най-малко 70 % съдържание на алкохол. 

 

V. КАК ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 АКО СТЕ 

БОЛНИ: 

● Останете вкъщи, освен за да получите медицинска помощ; 

● Стойте у дома: Хората, които са леко болни от COVID-19, могат да се 

изолират у дома по време на болестта си. Трябва да ограничите дейности извън дома си, с 

изключение на получаване на медицинска помощ.; 

● Отделете се от други хора и животни във вашия дом. Трябва да използвате 

отделна баня, ако има такава.; 



 
● Ограничете контакта с домашни любимци и животни: Ако сте болни от 

COVID-19, избягвайте контакта с вашия домашен любимец, включително галене, 

приспиване, целуване или облизване и споделяне на храна. Ако трябва да се грижите за 

вашия домашен любимец или да сте около животни, докато сте болни, мийте ръцете си 

преди и след като сте били в контакт с домашни любимци и носете маска за лице.; 

●  Ако имате уговорена среща с личния лекар, обадете се и му кажете, че имате 

или може да имате COVID-19. Това ще помогне да се предприемат стъпки, за да не се 

заразят или изложат други хора на заразяване.; 

Носете маска за лице, ако сте болни. 

Покрийте кашлицата и кихането си: 

● Покритие: Покрийте устата и носа си с кърпа, когато кашляте или кихате.; 

● Изхвърлете: Хвърлете използваните кърпи в облицовано кошче; 

● Измийте ръцете: Незабавно измийте ръцете си със сапун и вода за най- 

малко 20 секунди или, ако сапун и вода не са налице, почистете ръцете си с дезинфектант 

за ръце, който съдържа най-малко 60% алкохол. 

Дезинфектант за ръце: Ако сапунът и водата не са лесно достъпни, използвайте 

дезинфектант за ръце на основата на алкохол с поне 60% алкохол, покривайки всички 

повърхности на ръцете си и ги разтривайте заедно, докато не се почувстват сухи. 

Сапун и вода: Сапунът и водата са най-добрият вариант, ако ръцете са видимо 

замърсени. Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с немити ръце. Избягвайте 

споделянето на лични предмети от домакинството 

Не споделяйте: Не трябва да споделяте съдове, домашни любимци, кърпи или 

постелки с други хора или домашни любимци в дома си. 

Измийте старателно след употреба: След като използвате тези предмети, те трябва 

да се измият обилно със сапун и вода. Почиствайте всички повърхности с често докосване 

всеки ден. 

Почиствайте и дезинфекцирайте: Практикувайте рутинно почистване на 

повърхности с често докосване. Често допирни повърхности включват плотове, дръжки на 

врата, тела за баня, тоалетни, телефони, клавиатури, таблети и нощни шкафчета. 

Дезинфекцирайте участъци с телесни течности:Почиствайте също така всички 

повърхности, на които може да има кръв, изпражнения или телесни течности. 

Домакински почистващи препарати: Използвайте домакински спрей за 

почистване или избършете в съответствие с инструкциите на етикета. Етикетите съдържат 

инструкции за безопасна и ефективна употреба на почистващия продукт, включително 

предпазни мерки, които трябва да предприемете при прилагането на продукта, като 

например носенето на ръкавици и осигуряването на добра вентилация по време на употреба 

на продукта. 

Потърсете медицинска помощ: Следете симптомите си. Потърсете незабавно 

медицинска помощ, ако заболяването ви се влошава (например, затруднено дишане). 

Обадете се на вашия лекар: Преди да потърсите медицинска помощ, обадете се на 

вашия лекар и му кажете, че имате или сте подложени на тест за COVID-19. Носете маска 

за лице, когато сте болни. Сложете маска за лице, преди да влезете в медицинско заведение. 

Тези стъпки ще помогнат да се предпазят другите хора в кабинета или чакалнята да не се 

заразят или изложат на риск от заразяване. 



 
Сигнал към здравеопазване: Помолете вашия личен лекар да се обади в местния 

или държавния здравен отдел. Лицата, които са поставени под активен мониторинг или 

улеснено самонаблюдение, трябва да следват инструкциите, предоставени от местния 

здравен отдел или професионални здравни специалисти,според случая. Ако имате нужда от 

спешна медицинска помощ и трябва да се обадите на номер 112, уведомете диспечерския 

персонал, че имате или сте оценени за COVID-19. Ако е възможно, сложете маска за лице, 

преди да пристигнат спешните медицински служби. 

Прекъсване на изолацията в дома:Останете у дома, докато не бъдете 

инструктирани да напуснете. Пациентите с потвърден COVID-19 трябва да останат под 

предпазните мерки за изолация у дома, докато се смята, че рискът от вторично предаване 

на други хора е нисък. 

Говорете с вашия личен лекар: Решението за прекратяване на предпазните мерки 

за изолация в дома трябва да се взема за всеки отделен случай, след консултация с личния 

лекар и държавните и местните здравни служби. 

Грижа за себе си у дома 

 

10 неща, които можете да направите, за да управлявате здравето си: 

Ако има вероятност или сте с потвърден COVID-19: 

1. Стойте вкъщи от работа, училище и далеч от други обществени места. Ако трябва 

да излезете, избягвайте използването на всякакъв вид обществен транспорт, разходка с кола 

или таксита. 

2. Следете внимателно симптомите си. Ако симптомите ви се влошат, незабавно се 

обадете на вашия лекар. 

3. Почивайте и останете хидратирани. 

4. Ако имате записан час за лекар, обадете се предварително и кажете, че имате или 

може да имате COVID-19. 

5. За спешни случаи се обадете на 112 и уведомете диспечерския персонал, че имате 

или може да имате CO-19. 

6. Покрийте кашлицата и кихането си. 

7. Мийте ръцете си често със сапун и вода за най-малко 20 секунди или почиствайте 

ръцете си с дезинфектант за ръце на алкохолна основа, който съдържа поне 60% алкохол. 

8. Доколкото е възможно, останете в конкретна стая и далеч от други хора в дома си. 

Също така, трябва да използвате отделна баня, ако има такава. Ако трябва да сте около 

други хора в или извън дома, носете маска за лице. 

9. Избягвайте да споделяте лични вещи с други хора от вашето домакинство, като 

съдове, кърпи и спално бельо. 

10. Почиствайте всички повърхности, които се докосват често, като плотове, дръжки. 

Използвайте домакински почистващи спрейове или кърпички според инструкциите на 

етикета. 

Грижа за някой, който е болен: 

По принцип хората трябва да се придържат към подходящи предпазни мерки за 

изолация, докато рискът от вторично предаване бъде оценен за нисък. 

• Преценете пригодността на жилищните условия за домашни грижи 



 
• След консултация с местния здравен отдел, медицинският специалист трябва да 

прецени дали жилищните условия са подходящи за домашни грижи. 

Съображенията за грижи в домашни условия включват дали: 

● Пациентът е достатъчно стабилен, за да получи грижи у дома; 

● В домашни условия се предлагат подходящи грижи; 

● Има отделна спалня, където пациентът може да се възстанови, без да споделя 

непосредствено пространство с другите; 

● Ресурси за достъп до храна и други необходимости са на разположение; 

● Пациентът и другите членове на домакинството имат достъп до подходящи, 

препоръчани лични предпазни средства (в минимум, ръкавици и маска за лице) и са 

способни да се придържат към предпазни мерки, препоръчани като част от домашни грижи 

или изолация; 

● Има членове на домакинството, които могат да бъдат изложени на повишен 

риск от усложнения от инфекция с COVID-19 ( възрастни хора и хора с тежки хронични 

заболявания, като сърдечни заболявания, белодробни заболявания и диабет). 

 

VI. ПЛАНИРАЙТЕ 

Епидемията от COVID-19 може да продължи дълго време в нашата общност. В 

зависимост от тежестта на епидемията, служителите в общественото здравеопазване могат 

да препоръчат действия, предназначени да помогнат на хората да бъдат здрави, да намалят 

експозицията на COVID-19 и да забавят разпространението на болестта. 

 

VI.1. ПЛАН ЗА ДОМАКИНСТВАТА (СЕМЕЙСТВАТА) 

Говорете с хората, които трябва да бъдат включени в плана ви. Срещайте се с 

членове на домакинството, други роднини и приятели, за да обсъдите какво да правите, ако 

в общността ви се появи огнище на COVID-19 и какви ще бъдат нуждите на всеки човек. 

 

VI.2. ЗАЩИТЕТЕ СВОЕТО СЕМЕЙСТВО  

Можете да предприемете стъпки за защита на здравето на вас и вашето семейство по 

време на епидемия от COVID-19. 

Преди да се появи епидемия от COVID-19 във вашата общност ПЛАНИРАЙТЕ 

какво можете да направите, за да се подготвите: 

● ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ 

● ЗАЩИТЕТЕ ДЕЦАТА 

Въз основа на наличните доказателства, децата изглежда не са изложени на по-висок 

риск за COVID-19 от възрастните. Докато някои деца и бебета са били болни от COVID-19, 

възрастните съставляват повечето от известните до момента случаи. Можете да насърчите 

детето си да помогне за спиране на разпространението на COVID-19, като го научите да 

прави същите неща, които всеки трябва да направи, за да остане здрав. Избирайте артикули, 

включително плюшени играчки, които могат да се мият, в съответствие с инструкциите на 

производителя. Мръсното пране от болен човек може да се пере с вещи на други хора. 

Различават ли се симптомите на COVID-19 при деца, от тези при възрастни?  Не. 

Симптомите на COVID-19 са подобни при деца и възрастни. Децата с потвърден 

COVID-19 обаче обикновено имат леки симптоми. Съобщаваните симптоми при деца 



 
включват симптоми, подобни на настинка, като треска, хрема и кашлица. Съобщава се също 

за повръщане и диария. Все още не е известно дали някои деца могат да бъдат изложени на 

по-висок риск от тежко заболяване, например деца с основни медицински състояния и 

специални здравни нужди. Трябва да се научи много повече за това как болестта засяга 

децата. 

Трябва ли децата да носят маски? Не. 

Ако детето ви е здраво, няма нужда да носи маска за лице. Само хората, които имат 

симптоми на заболяване или които оказват грижи за болни, трябва да носят маски. 

Семеен план за действие 

●  Помислете за членовете на домакинството, които могат да бъдат изложени 

на по-голям риск, като възрастни и хора с тежки хронични заболявания. 

● Попитайте съседите си какво включва техния план. 

●  Създайте списък с местни организации, с които можете да се свържете с 

вашето домакинство, в случай че се нуждаете от достъп до информация, здравни услуги, 

поддръжка и ресурси. 

●  Създайте списък за спешни контакти, включително семейство, приятели, 

съседи, шофьори, доставчици на здравни услуги, учители, работодатели, местния отдел за 

обществено здраве и други ресурси на общността. 

●   Изберете стая във вашето жилище, която може да се използва за отделяне на 

болни членове на домакинството от другите. 

●   Прилагайте ежедневните превантивни действия; 

●  Ако се разболеете, поддържайте контакт с други хора по телефон или имейл; 

●  Бъдете информирани за местната ситуация на огнище; 

●  Уведомете в работата си, ако графикът ви трябва да се промени; 

● Уверете се, че имате достъп до лекарства и консумативи за няколко седмици 

в случай, че трябва да останете вкъщи; 

●  Уведомете училището на детето си, ако детето ви се разболее от COVID-19; 

●  НЕ окуражавайте децата и тийнейджърите да се събират на други 

обществени места. 

 

 

 

VII. СЛУЖИТЕЛИ (РАБОТНИ МЕСТА) 

Препоръчителни стратегии, които работодателите да използват сега: 

● Активно насърчавайте болните служители да останат у дома; 

● На служителите, които имат симптоми на остри респираторни заболявания, 

се препоръчва да стоят вкъщи и да не идват на работа, докато са с температура 37.8°C и по-

висока, с признаци на треска и всякакви други симптоми в продължение на най-малко 24 

часа, без употребата на лекарства за намаляване на треската или други лекарства, 

променящи симптомите (напр. средства за потискане на кашлицата). Служителите трябва 

да уведомят своя ръководител и да останат у дома, ако са болни. 

● Уверете се, че вашите политики за отпуск по болест са гъвкави и съответстват 

на насоките за обществено здраве и служителите са запознати с тези политики. 



 
● Не изисквайте болничен лист от служители, които са болни от остри 

респираторни заболявания, за да валидират заболяването си или да се върнат на работа, тъй 

като здравните заведения могат да са изключително заети и да не могат да предоставят 

такава документация своевременно. 

● Работодателите трябва да поддържат гъвкави политики, които позволяват на 

служителите да остават вкъщи, за да се грижат за болен член на семейството. 

Работодателите трябва да знаят, че повече служители може да се наложи да останат вкъщи, 

за да се грижат за болни деца или други болни членове на семейството, отколкото 

обикновено. 

● Отделяне на болни служители: Препоръчва се служителите, за които 

изглежда, че имат остри респираторни заболявания (т.е. кашлица, задух) след пристигането 

си на работа или се разболяват през деня, да бъдат отделени от другите служители и да 

бъдат изпратени незабавно у дома. Болните служители трябва да покриват носа и устата си 

с кърпа при кашляне или кихане (или с лакът или рамо, ако няма налична кърпа). 

●  Осигурете кърпи и съдове за изхвърляне без допир за използване от 

служителите. 

● Инструктирайте служителите да почистват ръцете си често с дезинфектант за 

ръце на алкохолна основа, който съдържа най-малко 60-95% алкохол или да мият ръцете си 

със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Сапунът и водата трябва да се използват за 

предпочитане, ако ръцете са видимо замърсени. 

● Осигурете на работното място сапун, вода и дезинфектант. Уверете се, че се 

поддържат подходящи доставки. Поставете инструкции за измиване и дезинфекция на ръце 

на множество места или в конферентни зали, за да насърчите хигиената на ръцете. 

● Извършвайте рутинно почистване на околната среда. Обикновено 

почиствайте всички често докосвани повърхности на работното място, като работни 

станции, плотове и дръжки за врати. Използвайте почистващите препарати, които 

обикновено се използват в тези области и следвайте указанията на етикета. 

● Уверете се, че служителите, които се разболяват по време на пътуване или на 

временна задача, разбират, че трябва да уведомят своя ръководител и незабавно да се обадят 

на медицински специалист за съвет, ако е необходимо. 

● Служителите, които са добре, но имат болен член на семейството у дома с 

COVID-19, трябва да уведомят своя ръководител и да се обърнат за указания към личния 

лекар, за това как да проведат оценка на риска от потенциалната си експозиция. 

● Пренасочвайте персонала за изпълнение на основни функции, така че 

работното място да може да функционира, дори ако ключови членове на персонала 

отсъстват. 

 

VIII. КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 

Какви опции могат да бъдат достъпни за работа: 

● дистанционно обучение; 

● използване на гъвкавост на работодателя; 

● отпуск; 

● в случай на заболяване на учител, дейностите му се поемат от заместник, 

назначен от директора. 



 
Принципи на защита на работниците: 

● Постоянно практикуване на социално дистанциране. 

● Покрийте кашлица и кихане. 

● Поддържайте хигиена на ръцете. 

● Почиствайте повърхностите често. 

Мерки за контрол 

● Промяна на работната среда и / или на работните практики, за допълнителна 

защита за учители и ученици; 

● Инсталиране на физически бариери; 

● Използване на прозорци за обслужване на клиенти; 

● Е-mail комуникация; 

● Подобряване на вентилацията; 

● Дезинфектанти; 

● Осигуряване на кърпи за лице; 

● Работещите да използват ЛПС: маски и шлемове 

Забележка: Маска за лице (наричана още хирургическа маска, маска за процедура 

или други подобни термини) не трябва да се бърка с ЛПС за работник; маската 

действа, за да задържа потенциално инфекциозни дихателни секрети при източника 

(т.е. носа и устата на човека). Примерите на ЛПС включват: ръкавици, очила, шлем 

за лице, маски за лице и дихателна защита. 

Специалистите по безопасност и здраве при работа избират начини за контрол 

на опасностите на работното място. Най-добрият начин за контрол на опасност е 

системното отстраняване. 

По време на огнището на COVID-19, при невъзможност да се елиминира опасността, 

най- ефективните мерки за защита в низходящ ред са: - технически проверки, 

административен контрол, безопасни работни практики, ЛПС. 

Техническите мерки за контрол 

Включват изолиране на служителите от опасности, свързани с работата. На 

работните места тези видове контрол намаляват излагането на опасности, без да разчитат 

на поведението на служителите и могат да бъдат най-рентабилното решение за прилагане. 

Техническите мерки за SARS-CoV-2 включват: 

-  Инсталиране на високоефективни филтри за въздух] 

- Инсталиране на физически бариери, като прозрачни пластмасови предпазители в 

административните помещения - дирекции, счетоводство, секретар, ЗЛС, ИТ специалист, 

Кабинети в Центъра за ЛП. 

-   Инсталиране на прозорец за продажба на купони и  обслужване на родители в 

стола. 

Административни мерки за контрол 

Административният контрол изисква действия от страна на работника или 

работодателя. Обикновено административният контрол представлява промени в работната 

политика или процедури за намаляване или минимизиране на излагането на опасност. 

Примерите за административен контрол за SARS-CoV-2 включват: 

● Насърчаване на болните служители да останат у дома. 



 
● Минимизиране на контакта между педагогически, непедагогически и 

обслужващ персонал с външните лица и родители, посещаващи училището в извънредни 

случаи.  По възможност, замяна на срещите лице в лице с виртуални комуникации и 

осъществяване на телекомуникационна дейност, ако е възможно. 

● Установяване на редуващи се дни или допълнителни смени, които намаляват 

общия брой служители в даден обект в даден момент, което им позволява да поддържат 

разстояние един от друг, като същевременно поддържат пълна работна седмица на място. 

● Преустановяване на пътувания до места с продължаващи огнища на COVID-

19, ако не е крайно наложително и в случай, че е разрешено. 

● Разработване на планове за комуникация при спешни случаи, включително 

форум за отговор на възникнали въпроси на служителите в СУ и интернет базирана 

комуникация, ако е възможно. 

 

IX. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ 

Обучение на учители, служители и ученици, които трябва да използват предпазно 

облекло и оборудване как да го обличат, използват / носят и вземат правилно, включително 

в контекста на техните текущи и потенциални задължения. Материалите за обучение трябва 

да бъдат лесни за разбиране и достъпни, на подходящо ниво на език и грамотност за всички. 

 

X. БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ ПРАКТИКИ 

Примерите за безопасни работни практики за SARS-CoV-2 включват: 

● Осигуряване на ресурси и работна среда, която насърчава личната хигиена 

(кърпи, контейнери за боклук без допир, сапун за ръце, дезинфектанти, съдържащи най-

малко 60 % алкохол, дезинфектанти и кърпи за еднократна употреба за почистване на 

работната повърхност; 

● Изискване редовно измиване на ръцете или използване на дезинфектанти на 

основата на алкохол; 

●  Поставяне на знаци (за миене на ръцете, маски др.) 

Не се препоръчват допълнителни ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ и ЛПС за 

служителите от групата на риск с по-ниска експозиция. 

 

XI. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ръководство за подготовка на работните места за COVID-19 OSHA 3990-03 

2020  

(АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА В САЩ) 

2. Информация Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) от Центрове за контрол и 

профилактика на заболяванията - водещият национален институт за обществено 

здраве на САЩ 

ИНСТРУКЦИЯ 

За предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на 

разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, с цел осигуряване на 

живота и здравето на децата и учениците, педагогическите специалиста и другите 

служители в училището. 



 
  

1.  Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички помещения 

в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ най-малко два пъти на смяна, а на санитарните 

помещения и коридорите - след всяко междучасие. 

2.  Да се осигури дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете за всяка 

класна стая. Да се напомня, че дезинфектант се поставя върху измитите вече ръце. 

3.   Да се инструктират учениците при тяхното завръщане в училище за безопасно 

ползване на дезинфектантите. Дезинфекцирането на ръцете да става под наблюдението на 

учител. 

4.   В началото на всеки  първи учебен час в училище/обучение от разстояние 

съответният учител да напомня за стриктно спазване на изискванията за лична хигиена - да 

се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални 

пособия, да се избягва пряк досег и др. 

5.  При подновяване на учебни занятия класните ръководители да информират 

родителите, че болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове. При 

проявени признаци на неразположение у учениците, същите се настаняват в медицинския 

кабинет и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от училище. 

6.   Да се проведе онлайн инструктаж на учители и ученици, а присъстващите 

служители да подписват нарочни декларации при присъствие в училище за времето на 

извънредното положение. 

7.   Задължително в дните, предхождащи доставката на учебници и учебни 

комплекти, в мястото за приемане, коридора и стаите за складиране да бъдат проведени 

всички необходими хигиенни мерки; 

8.  Лицата, присъстващи на територията на училището да спазват необходимата 

дистанция; 

9. Да се използват доставените в училище дезинфектанти при спазване на 

указанията за употреба. Такива да бъдат поставени на входа и на изхода. 

10. Всички служители и посетители са длъжни да носят предпазна маска или друго 

средства (шлем), покриващо носа и устата. Училището е снабдено с такива. 

11. Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите във всички 

помещения в сградите на СУ „Св. Климент Охридски“ 

12. Задължително в дните, предхождащи НВО, в учебното заведение да бъдат 

проведени хигиенни мерки, като основно почистване и крайна дезинфекция на коридори, 

класни стаи/зали/кабинети, санитарни помещения и др., вкл. и повърхностите и седалките 

и облегалките на учебните чинове/маси и столове. 

13. Да се водят задължително документални записи (чек-листи, протоколи и пр.), 

удостоверяващи провеждането на санитарно-хигиенен и дезинфекционен режим по време 

на НВО, като при поискване да се предоставят за проверка на органите на държавния 

здравен контрол. 

14. Използваните в училище биоциди (дезинфектанти) да отговарят на здравните 

изисквания. 

15.  Да се пазят опаковките и етикетите с посочени върху тях: производител, данни 

за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за 

безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение; 



 
16.  Дезинфектантите за ръце да се ползват при спазване на указанията за употреба. 

17.  Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба 

или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал и др.) от всички лица — 

ученици, персонал и др., при пребиваването си в учебното заведение. 

18. Да се създаде организация за провеждане на филтър и поетапно влизане на 

учениците, служители и посетители  в сградата на училището; 

19. Чакащите да влязат да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 1,5 

— 2,0 м; 

20. За спазване на изискванията за хигиената на ръцете преди влизане в училище, 

след ползване на санитарен възел, след приключване на работна задача, както и правилата 

за дихателен етикет да бъдат създадени условия, като дозаторите за течен сапун да бъдат 

своевременно зареждани, а като допълнение да бъдат поставени и дозатори за дезинфектант 

за ръце (биоцид), който да отговаря на нормативните изисквания, и съоръжения за 

еднократни кърпи за ръце. Да не се допуска тоалетните клетки да остават без тоалетна 

хартия; 

21.  По възможност един/а учебен чин/уч. маса да се използват от един ученик. С цел 

спазване на дистанция да не се допуска ученици от две съседни редици да стоят един до 

друг; 

22. Да се създаде възможност за периодично проветряване на помещенията; 

23. Да не се допуска размяната или ползването на едни и същи лични вещи, 

инструменти, пособия, др. от няколко човека едновременно. 

24. Да не се допуска струпване на хора в коридорите, пред класните стаи и 

санитарните помещения, на двора. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Отворен списък от препоръчителни решения 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

● Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за 

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

● Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други 

възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИТ 

кабинети,  специализирани кабинети по музика за индивидуално обучение,  физкултурен 

салон, графичен дизайн, зала за танци . 

● Отделяне на паралелките от начален етап на отделни етажи. 

● Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

● Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на 

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 



 
маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е 

приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

● Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния 

ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата 

позволяват това). 

● Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел 

формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск. 

● Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

● Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя. 

 

2. Коридори и стълбища 

● 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. 

 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

●  Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично 

разписание със слети часове. 

 

4.    Входове 

● Да се отворят три от  входовете, така че да не се допуска струпване. По 

графика за дежурство на всеки вход има дежурен за съответната седмица. Разделяне на 

паралелките при ползване на различните входове. 

 

5.    Стол и бюфети 

● Хранене по график. Обедно хранене за учениците от НЕ по график, съобразен 

с разписанието на съответната паралелка и изискванията на концесионера за Обособени 

зони за хранене за отделните паралелки. Закуските сутрин и след обяд се осъществяват в 

класните стаи за НЕ.  

- След 1. час сутрин закусват I клас,  

- след 2. час – II, III и IV клас.  

Не се допуска самостоятелно ходене за закуска в бюфет " Форнети" и лавката на 

стола! 

●  Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са от 

паралелки, които не си взаимодействат). 

●  Не се допуска  споделяне на храни, напитки и лични вещи. 

● Организация за хранене в класните стаи с индивидуални прибори, всеки 

ученик се приучава да почиства и дезинфекцира чина си и работното място. 

● Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др. 

Допустимо е учениците да закусват на открито при хубаво време като всеки класен 

/учител извежда класа за целта на определено място в двора: 

  I клас - Кът "Зелена магия"- класовете са максимално раздалечени 

 II клас - Кът "Зелена магия"- класовете са максимално раздалечени 

III  клас - Плочник и тревна площ към стола 



 
IV клас - Плочник пред Главен вход 

6.    Училищен двор 

● 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 отделните паралелки. 

● Провеждане на повече занятия навън. 

● Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-

широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване. 

 

7.    Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая. 

● 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. 

● 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. 

 

8.    Физкултурен салон     Използване на физкултурния салон само в месеците, 

когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на 

часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради 

спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

 

9.    Библиотека 

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. 

 

10.   Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ 

    Приемат се един път седмично. 

 

11.  Озониране и пречистване на въздуха 

Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които 

могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от 

системите пури да не продуцират озон (ozon-free). 

Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси 

и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19. 

 



 
Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 

● Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при 

съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и 

електронните адреси на лицата за контакт в двете институции. 

● Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква 

училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 

● Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на 

бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището 

при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица. 

 

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 

● Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, 

които може да се осигурят от учители в училището. 

●  Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

 

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

електронна среда от разстояние: 

● Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО; учители– 

ръководство; учители– родители; учители – ученици). 

● Определяне на различна продължителност на електронните уроци в 

зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

● Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 

препоръки за безопасна работа в интернет: 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,  

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната 

мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на обучение в електронна 

среда от разстояние /ОЕСР/. 

● Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за 

учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: 

●  Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за 

обучение . 

● Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на 

видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н. 

● Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за 

екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на 

обучение. 

●  Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, 

уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 

●  Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени 

електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други 

електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и 

иновативен модел 

 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

  

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТЕЩИ С ПРОЯВИ НА СИМПТОМИ НА 

КОРОНАВИРУС,  НАСТЪПИЛИ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 

Симптоми: 

- Температура; 

- Кашлица; 

- Затруднено дишане и др.  

 

Действия: 

1.  Да се осигури изолирано помещение с легло (кушетка), кошче за биологични 

отпадъци, мивка, сапун, дезинфекционни материали. 

2.  Лицето да бъде незабавно отделено в това помещение. 

3.  Прекият ръководител да се обади на телефон 112 и да уведоми за работещ с 

посочените по-горе симптоми. 

4.  Лицето се държи отделено в помещението до даване на указания/до идването на 

екип на 112. 

  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

  

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА 

СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

  

/подлежи на допълване/ 

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОЕСР 

  

/подлежи на допълване/ 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 



 
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА 

РАЗЛИЧНА ОТ ДНЕВНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,  

ПОРАДИ УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ СOVID-19 

  

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено 

протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. 

Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока 

температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на 

разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се 

натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и 

неговите последствия в детската възраст. 

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият 

ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и 

европейски институции и организации достоверни медицински данни. 

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат 

предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с 

онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със 

системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към 

децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според 

публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока 

температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с 

увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на 

усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични 

заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат 

различни органи и системи. 

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на 

обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които 

не са посочени в списъка. 

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на 

обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема 

индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното 

дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост 

и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното 

заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на 

заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка 

за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време. 

Имунология 

Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида. 

Техният брой се променя всяка година. 

Детска кардиология 

1. Хемодинамично значими 

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със 

сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на 

медикаменти: 



 
- ВСМ с ляво-десен шънт 

- цианотични ВСМ 

- обструктивни ВСМ 

- комплексни ВСМ  

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със 

СН 

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение 

4. Артериална хипертония  - ІІ степен 

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове 

са: 

- сърдечна недостатъчност 

- белодробна хипертония 

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%) 

- риск от внезапна смърт 

- коморбидност с органна увреда 

Детска неврология 

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, 

дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, 

дегенеративни/заболявания на нервната система.  

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало 

поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна 

форма (при възможност).  

Детска ревматология 

1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече 

от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици 

2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца 

3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента 

Хронични ендокринологични заболявания 

1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром; 

2.     Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма; 

3.     Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми; 

4.     Болест на Адисон; 

5.     Новооткрити тиреотоксикози.   

Метаболитни и генетични заболявания 

1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични 

ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, 

митохондриални болести, левциноза; 

2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, 

Nijmegen breakage синдром; 

3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка 

мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея; 

4.  Мукополизахаридози. 

Детска нефрология и хемодиализа 

1. Деца след бъбречна трансплантация; 



 
2. Деца  с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен 

синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на 

имуносупресивна терапия). 

Детска гастроентерология 

1. Болест на Крон; 

2. Улцерозен колит; 

3. Автоимунен хепатит; 

4. Деца на домашно парентерално хранене; 

5. Деца с трансплантиран черен дроб. 

Детска фтизиатрия 

1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилоотделяне - първите 2 

месеца. 

2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилоотделяне - до трайно 

обезбациляване. 

3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на 

неврологичната симптоматика и обезбациляване. 

4. Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на 

рентгеноморфологичните промени и обезбациляване. 

Детска онкохематология 

1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или 

лъчетерапия. 

2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен 

мозък). 

3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или 

имуносупресивни медикаменти. 

4. Всички деца с хронични хемолитични анемии. 

Детска пулмология 

1. Муковисцидоза 

2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма 

3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял 

дроб 

4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки 

екзацербации 

5. Деца с бронхиектазии  с тежък клиничен ход на заболяването 

6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин 

7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея 

8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД,  

хипоксемия, кислородозависимост 

 

Детска гръдна хирургия             

1. Деца след оперативни торакални интервенции 

 

Детска офталмология 

1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит 



 
Основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и 

разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на 

повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа 

дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите следва да се 

прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от останалите членове 

на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към 

лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи 

заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и дядовци). 

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 

следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, 

артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както 

и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в 

тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и 

системи. 

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при 

дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при 

родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен 

период от време. 

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична 

актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и 

организации достоверни медицински данни. 

  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Дезинфекция на повърхностите и проветряване.                                 

·       Необходимо е 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, 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. Отнася се и 

за кабинетите и салоните, където учениците се сменят всеки час и без наличие на 

потвърдени случаи. 

·     Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, залите за танци, 

музикалните кабинети и кабинетите от Центъра по природни науки, STEM центъра, в които 

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 

междучасие. 

·       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. 



 
  

  

Запознат съм с Правилата за действие в училището в условията на COVID- 19: 

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПОДПИС ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПОДПИС 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


