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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2, тел.0610 / 5 27 41, 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg 

 

Утвърждавам: 

РАДКА СТАНЕВА, директор  

на ОУ”Св.Климент Охридски” 

гр. Павликени 

ПРЕПИС! 

ПРАВИЛА  

ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19  

през учебната 2021/2022 година 
 

Общи положения 

1. Настоящите правила са разработени във връзка със провеждане на присъствено 

обучение, съгласно Насоки за обучение и действие в условията на извънредна 

епидемиологична обстановка в училищата, 

2. Правилата имат за цел да определи изискванията, които трябва да се спазват за 

минимизиране опасността от разпространение на covid 19 в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. 

Павликени при провеждане на учебна и извънучилищна дейност, както и при трудови 

дейности, извършвани от персонала на училището. 

3. Правилата се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес 

(педагогически и непедагогически персонал), ученици, както и за граждани, намиращи се на 

територията на училището или подпомагащи извънучилищни мероприятия, спортна и 

екскурзионна дейност и урежда техните права и задължения за осигуряване, контролиране и 

изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение и труд. 

4. Контролът по изпълнение на Правилата се осъществява от Директора и ЗДАСД. 

5. Правилата влизат в сила след утвърждаване от Директора в началото на учебната 

година. 
 

Мерки за намаляване рисковете от инфекция 

1. Определят се на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се 

местят, а учениците – не;  

2. Провеждане на обучение на кабинетна система по изключение по предметите 

информационни технологии и компютърно моделиране, чужди езици при смесени групи и 

физическо възпитание и спорт; 

3. Използване на физкултурния салон само когато не е възможно провеждане на 

часовете на открито. При провеждане на закрито се организират двигателни дейности – 

индивидуални или по двойки при спазване дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя 

4. Регулиране достъпа в библиотеката при осигуряване на дистанция от 1,5 м; 

5. Обучението на учениците от начален етап се провежда на I и II етаж, 

прогимназиален – III етаж; 

6. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това; 

7. Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. 

и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;  

8. Групи за целодневна организация на учебния ден се провеждат в сборни групи 

само в 4,5 и 6 клас.  
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9. Придвижване по коридорите се организира със съответните знаци, като се 

осигурява дистанция; 

10. Еднопосочно придвижване по стълбите; 

11. Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за 

различни етапи на образование; 

12. Организация на храненето по график с обособени зони за хранене за отделните 

паралелки, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на 

контрол; 

13. Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване 

на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки; 

14. Недопускане на външни лица в дворът в рамките на учебния ден;  

15. Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности 

(СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, 

физическа дистанция и дезинфекция; 

16. Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, индивидуални 

срещи и консултации по предварителна уговорка при спазване изискванията на МЗ; 

17. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и 

консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;  

18. Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на 

ученическия 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. 

19. Обособяване на две учителски стаи за учителите от отделните етапи на обучение. 

Престой на учителите в учителските стаи само при необходимост. 

 

Всички служители - педагогическите, медицински  и непедагогически персонал:  

 Измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства 

(маска) веднага след влизане в институцията. Носенето на защитна маска за лице по време на 

извънредната епидемична обстановка е задължително. Изключение от изискването за носене 

на защитна маска за лице се допуска в следните случаи: в училищния двор при спазване на 

физическа дистанция от 1,5 м; За учениците от начален етап в класните стаи; за деца със 

специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за 

придържане към носенето на защитна маска; в часовете по физическо възпитание и спорт, 

когато се провеждат на открито. В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако 

в конкретния час салонът се ползва само от една паралелка и при физическа дистанция от 

поне 1,5 м между учениците и редовно проветряване; 

 Осъществяват медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и 

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние; 

 Съдействат на учениците за осигуряване на маска от домакина в случаите, когато 

учениците нямат такива или не са подходящи за ползване; 

 Спазват и контролират спазване от учениците на физическа дистанция и зоните за 

предвижване, обозначени със съответните знаци; 

 Следят за носенето на маски от учениците; 

 Незабавно уведомяват директора за проявени симптоми от ученик/служител; 

 

Педагогическите специалисти 

 Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. 

и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо.  
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 Не допускат по време на учебните часове и почивките между тях на физически 

контакт между учениците и педагогическите специалисти от отделните групи; 

 Извършват инструктаж на учениците за правилна хигиена на ръцете и правилно 

носене на лицева маска, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет; 

 В началото на всеки учебен час учителите да напомнят на учениците стриктно да 

спазват изискванията за лична хигиена – да се мият често ръцете, да не се разменят храни и 

напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и др.; 

 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти; 

 Проветряват учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време 

на час за не по-кратко от 1 минута. Обръща се специално внимание на кабинетите, 

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

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 

междучасие; 

 Информират родителите за задължението им да осигурят маска за детето си, за 

прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на 

съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки. 

 Запознава учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях; 

 Познават здравния протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището включват. 

 Провеждат допитване до родителите за безплатни тестове за учениците и при 

съгласие на родителите на поне 90% от подпомагат организиране тестване на децата поне 

веднъж в седмицата. 

 Заявяват желание за безплатно тестване за COVID-19. 

 Подпомагат организацията на обедното хранене на учениците и спазване на 

графика. 

Медицинско лице 

 Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се 

настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.  

 Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в 

училищния стол. 

 Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците. 

Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква документ за 

здравословното им състояние. 

 Познава и следи за стриктно спазване на Насоки за обучение и действие в 

условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата. 

 Познава списъка на заболявания, при които се препоръчва преминаване към ОРЕС, 

поради установен по-висок риск от СOVID-19, който е поместен в Насоки за обучение и 

действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата. 

 Познават здравния протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището включват; 

 Поставя на видно място правила за спазване на лична хигиена. 

Лицата, които отговарят за хигиената в сградата: 

 Извършват дезинфекция на помещенията ежедневно двукратно (преди началото и 

след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – 

подове, 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; 



4

  

 Извършват дезинфекция на кабинети, физкултурни салони, мишки и клавиатури 

всяко междучасие; 

 Извършват дезинфекция на учителски стаи всеки учебен час; 

 Почистване на санитарни помещения и тоалетни по график и своевременно 

осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука; 

 ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има 

издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на 

Министерството на здравеопазването. Правилно подготвят дезинфекционните разтвори , 

съвместно с медицинското лице и/или с оказване методична помощ от РЗИ. 

 

Домакин 

 Осигуряват се необходимите материали за спазване на здравните изисквания –

дезинфектанти за ръце, тоалетна хартия, хартия за подсушаване на ръцете, сапун за ръце; 

 Поставя на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището и 

помещенията; 

 При възникнала необходимост – маски за учениците; 

 

Домакин, готвач работник в училищния стол 

 Ежедневно дезинфекцират подовете и повърхностите във всички помещения на 

кухнята и столовата, задължително най-малко два пъти на смяна. 

 Бравите на столовата и кухнята се дезинфекцират след всяко осъществено 

хранене /сутрешна закуска и обяд/. 

 Стриктно се почистват и стерилизират приборите и посудата за хранене. 

 Не се допускат в кухнята външни лица, учители, родители и др. Лица, които не са 

пряко свързани с дейността на училищния стол. Стриктно спазват разпоредбите и 

изискванията на РЗИ. 

 Стриктно следят за спазване на мерките за сигурност от учениците по време на 

храненията(закуска и обяд) 

 

Шофьори  

 Извършват дезинфекция на автобусите преди и след всеки курс. 

 

Учителите - придружители на учениците от населени места, извън общинския 

център 

 При извършване на сутрешните курсове да съблюдават признаци на 

неразположение у учениците и при регистриране на такива, да не допускат качване на 

учениците в автобус и превозването им до училище; 

 Контролират спазване изискването за поставяне и носене на маса при качването и 

по време на пътуването. 

 

 

Приложения към правилата : 

1. Инструктаж за поведение на учениците в училище в условия на COVID-19; 

2. Здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

включват: 

3. Информационен материал за правилно измиване на ръцете; 

4. Информационен материал за правилно носене на маска. 

 
 



ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg  

 
 

Утвърждавам: 

РАДКА СТАНЕВА, директор 

на ОУ”Св.Климент Охридски” 

гр. Павликени 

И Н С Т Р У К Т А Ж  
за обучение в условията на COVID 19 

 

Настоящият инструктаж се провежда във връзка с обявяване на извънредна 

епидемиологична обстановка.  

1. Мийте ръцете:  

 когато са видимо замърсени; след досег с животни.  

 след кихане и кашляне;  

 преди, по време и след приготвяне на храна;  

 преди хранене;  

 когато се грижите за болен;  

 след използване на тоалетна;  

2. Ръцете се мият 20 секунди с течен сапун и топла вода; 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с виросоцидно 

действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между 

пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите; 

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за 

обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта; 

5. При кихане или кашляне покривайте устата и носа със свивката на лакътя или със 

салфетка, която изхвърляйте веднага в затворен контейнер; 

6. Избягвайте контакт с хора, които имат температура или кашлица; 

7. Не плюйте на обществени места; 

8. Когато сте навън не докосвайте очите, носа и устата си; 

9. Ако имате температура/кашлица/затруднено дишане своевременно потърсете лекар; 

10. Задължително поставяйте маска в училището за учениците от 5 до 7 клас и на 

учениците от 1 до 4 клас в общите части. Слагате маска, поставете я така, че да покрива 

устата и носа и не я докосвайте повече. Преди поставяне на маската измийте ръцете си със 

сапун и вода или ги обтрийте с дезинфектанта за ръце на алкохолна основа. 

Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, 

педагогически и непедагогически персонал да са поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на 

материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук; 2) външен слой от 

хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно 

проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен 

невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или 

да задържа капчици 

11. След всяка употреба изхвърляйте еднократните маски и мийте ръцете си; 

12. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни; 

13. Препоръчително е да не споделяте храна и напитки. 

14. Задължително спазвайте необходимата дистанция помежду си при посещение на 

санитарните помещения (влизайте по двама; 

15.  Не споделяйте общи предмети или храна; 

16. Спазвайте необходимата дистанция в училищния стол по време на хранене и при 

ползване на училищния бюфет; 

17. При евентуално неразположение уведомете своевременно учител, медицинското 

лице или родител(ако неразположението е усетено в домашна среда) 
 

Изготвил: Нелка Иванова 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2, тел.0610 / 5 27 41, 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg  

 

Здравен протокол за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в ОУ „Св. Климент Охридски“ 

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

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

повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 

 Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение – 

кабинет 33 и 24,  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 тест за COVID-19. 

 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 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 карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище в зависимост от указанията на РЗИ. 

 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 

10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и 

определени като близки контактни: 
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 Ученици от същата паралелка. 

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

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дезинфекция, определена със заповед на МЗ. 

 Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), 

съгласно дезинфекция, определена със заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

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

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

 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 10-те дни на карантината на детето 

и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството 

се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. 

(С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на 

възрастни в домакинствата). 

 След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват 

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 могат да се използват за учебни занятия. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

 

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

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

повръщане, стомашно разстройство и др.): 

Първоначално поведение 

 Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена 

маска;  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен тест;  

 При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното 

си състояние след преглед или направена консултация;  

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с 

биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция. 

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

човек 

 Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със 

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



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

предприемат най-адекватните мерки за изолация 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. Директорът на съответното училище 

изпълнява предписанията на РЗИ. 

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

могат 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 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и 

определени като високорискови контактни: o Учениците от паралелката в начален курс, на 

които учителят е класен ръководител; o Учители и друг персонал, осъществили незащитен 

контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 

24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на 

МЗ; o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

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

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Всички контактни лица се информират от РЗИ 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 като заразеното лице напусне училището, се извършват 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 могат да се използват за учебни занятия или други 

цели.  

 Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира 

в зависимост от конкретната ситуация. 






