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П  Р  А  В  И  Л  А 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ  

В ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

 

Настоящите правила са изготвени на основание Заповед № РД 01-435/ 09.09.2022г. 

на министъра на МЗ и влизат в сила от 15.09.2022г. до 14.10.2022г.  

Правилата се отнасят за всички ученици, педагогически специалисти и 

непедагогически персонал, както и временно пребиваващите на територията на 

училището. 

 

I. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; 

между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището 

 

 

1. Обучението на учениците от начален и прогимназиален етап да се извършва на 

отделни етажи в училищната сграда, както следва: 

 Начален етап – на І и ІІ етаж 

 Прогимназиален етап – на ІІІ етаж 

Изключение се допуска относно ползване на компютърните кабинети и 

физкултурния салон 

 

2. При придвижване в училищната сграда:  

 Учениците от прогимназиален етап ползват централните стълби към ІІІ етаж 

 Учениците от начален етап ползват западните стълби между І и ІІ етаж 

 

3. Обучението на учениците от начален етап се извършва в отделни класни стаи, а 

учениците от прогимназиален етап се обучават предимно в определени класни 

стаи, а когато се налага ползват специализиран кабинет от ІІІ етаж, компютърен 

кабинет или езиков кабинет 

 

4. Придвижването по коридорите се извършва по обозначените стрелки – 

еднопосочно спрямо поставените разграничители 

 

5. В зависимост от  броят на учениците и големината на класната стая позволява, се 

осигурява максимално физическо отстояние между учителя и местата на 
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учениците, както и между местата на учениците, чрез разполагане на ученическите 

маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно и други 

 

6. Занятията в групите за ЦДО, където е възможно,  се провеждат с ученици от една 

паралелка  

 

7. Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо 

възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това 

 

8. Определени са зони за отделните паралелки в училищния двор 

 

9. При неблагоприятни метеорологични условия физкултурният салон да се използва 

само от една паралелка в един учебен час 

 

10. Храненето в училищния стол се извършва по график, без струпване на ученици от 

различни паралелки под ръководството на учителите в ГЦО, които отговорят за 

обяд, организиран отдих и физическа активност 

 

11. Намаляване престоя на учителите в учителската стая при спазване на изискванията 

за физическа дистанция от 1,5 м. между тях;  

 

12. Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал 

(провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, електронна 

поща, платформи – Teams и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 

спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м 

 

13. Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, 

общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа 

дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности 

 

 

 

ІІ. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности 

 

 

1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 

пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с 

метеорологичните условия;  

 

2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути 

 

3. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни 

маси/чинове,учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за 

осветление, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други; 

 

4. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) 

влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, 

мивки, кранове и на санитарните помещения по график;  

 

5. Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно; 

 

6. Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки 

курс;  



 

7. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха 

хлор, се провежда допълнително проветряване, а при необходимост избърсване 

и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети.  

 

 

ІІІ. Хигиена на ръцете 

 

 

1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапуни и салфетки за еднократна 

употреба за подсушаване на ръцете в санитарните помещения; 

 

2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на входа на училището, 

в класните стаи, кабинетите, стаята на учителите и други административни 

помещения в сградата на училището;  

 

3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.  

 

 

IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:  

 

 

1. Осъществяване на прием в сградата без струпване на ученици и учители и при 

спазване на физическа дистанция;  

 

2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични 

симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 

 

 

Правилата са утвърдени със Заповед № РД 08-1107 от 13.09.2022г. на директора на 

ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени. 

 


