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Мерки на 7. СУ „Свети Седмочисленици“ за намаляване на
рисковете от разпространяване на инфекцията от COVID-19 в
условията на присъствена форма на обучение
през учебната 2020-2021г.
(разработени в съответствие с насоки за работа на системата на
училищното образование /Приложение/, съгласувани на ПС, протокол
10/09.09.2020г.)
I. Стратегия на дистанция между учениците от различните класове и
паралелки в условия на присъствена форма на обучение.
1. Преминава се от кабинетна система към определяне на класни стаи, в
които за паралелката се провеждат всички учебни занятия (с изключение
на ФВС, информатика, информационни технологии).
2. Учебните часове по предметите се организират по блокове от два часа
(доколкото е възможно).
3. Обособяване на отделни етажи и сектори, на които протича
обучението на отделните класове (доколкото е възможно).
4. Ограничаване чрез контрол на немотивираното от логична потребност
движение на учениците по коридорите на училището.
5. Движението по коридорите и стълбищата се осъществява само от
дясната им страна.
6. Не се допуска физиологично немотивиран престой в тоалетните от
страна на учениците.
7. Учениците посещават тоалетните само на етажа, на който се намира
класната им стая и са определени за ползване от тях. – чл. 22, ал. 32 от ПДУ.
8. Особен акцент се поставя върху недопускането на демонстрация на
интимна близост между учениците – чл. 22, ал.32 от ПДУ.
9. На родителите на учениците не се разрешава съпровождането на
децата до турникетите на 7.СУ. Те оставят децата си пред вратите на
училището и на същото място ги посрещат след края на учебните занятия.

10. Спазване на правила за дистанция - 1.5 м в бюфета и столовата на
7.СУ.
11. Осигуряване на контрол, идентифициращ признаци на наличие на
грипоподобна инфекция.
12. В случай, че се констатират признаци на инфекция се съблюдават
следните правила:
 Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с
грипоподобни симптоми.
 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.
При наличието на медицинско лице в училище това може да се извършва
от него 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.
 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.
 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.
13. При констатиране на признаци на инфекция с COVID-19 се спазват
процедурите, дадени в приложението на настоящите мерки:
Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или
случай на COVID-19 в училището включват:
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, 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 нов
коронавирус.
 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна
дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване
на изискванията за дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само
срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това
е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на
ученик
 Родителите информират директора на училището, който трябва
незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с
учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с
указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните
лица мерките може да включват затваряне на една или няколко
паралелки/клас или на цялото училище.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се
предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на
директора на съответното училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят
от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната
ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните
лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
o 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.
o Класният ръководител в начален етап на основно образование.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със
заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути
или без носене на защитна маска за лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице:
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в
период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при
установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни
след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на
домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и
признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на
детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му
се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на
карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на
симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е
проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция
при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва
продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на
всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт
ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се
използват за учебни занятия.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да
варира в зависимост от конкретната ситуация.
Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен
(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото,
умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение

 Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да
постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 Избягва се физически контакт с други лица.
 При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на
състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно
да се направи тест.
 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с
контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на
РЗИ.
 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с
лицето.
 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна
дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване
на изискванията за дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е
допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на
възрастен човек
 Лицето информира директора на училището, който незабавно се
свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване
с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в
семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки
за изолацията в конкретния случай.
 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с
учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с
указанията на РЗИ.
 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които
следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се
предписват на директора на съответното училище.

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните
лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки
или на цялото училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят
от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната
ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след
извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
o 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.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със
заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути
или без носене на защитна маска за лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице
на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в
период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при
установен асимптомен носител на 11 COVID-19 – от два дни преди до 14
дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение
по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и
признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и
на РЗИ.
 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително
проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите
в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт
лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите
помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да
варира в зависимост от конкретната ситуация.
14. Контролът по горепосочените мерки се осигурява от учителите,
определени за дежурство по етажите и при пропускателния режим в 7. СУ.

15. Поради епидемичната обстановка по време на седмичното дежурство
на учителите при турникетите не са подпомагани от ученици.
16. Категорично се забранява присъствието в отделни часове за деня, като
отсъствията от останалите учебни часове се мотивират от здравословното
неразположение на ученика.
17. Ученикът участва в учебните занятия само при добра здравословна
кондиция. Наличието на симптоми за заболяване се удостоверява с
медицински документ.
18. Провеждане на периодични беседи ( в часа на класа) за личната
отговорност на всеки в условията на епидемия.
19. Поставяне на видно място на информационни материали за правилна
хигиена, спазване на дистанция, носене на маски.
20. Ръководството на 7.СУ се задължава ежедневно да контролира
прилагането на всички горепосочени мерки, осигуряващи санитарната
дистанция между членовете на училищната общност.
21. Всеки учител е длъжен да изисква от учениците и от всеки отделен
ученик да осъществяват комуникация от не по-малко от 1.5 м.
Персоналното носене (в случая) на маска от страна на учениците е
задължително.
II.Правила за дезинфекция, проветряване и ползване на лични
предпазни средства в рамките на учебната 2020-2021г.
1. На учителите се разрешава да ползват всички лични предпазни
средства, утвърдени от РЗИ.
2. Носенето на маска или шлем в час е задължително, ако това не
възпрепятства изпълнението на основните професионални функции на
учителя. В случай, че учителят самостоятелно реши да се откаже от носене
на шлем или маска, той е длъжен през времето на целия час да спазва
отстояние от учениците на не по-малко от 2 метра.
3. По време на час учениците сами решават дали да ползват маска. В
случай на персонално обръщание към учителя, те задължително поставят
маска, покриваща носа и устата.
4. Движението и присъствието в коридорите, както и в общите
помещения на учителите и на учениците се осъществява само с правилно
поставена маска или шлем, покриващи нос и уста.
5. Личните предпазни средства за учениците се осигуряват от
родителите. Желателно е родителите да снабдяват децата си и със средства
за дезинфекция –мокри кърпи, дезинфектант и др.

6. Учителите (по време на междучасие) контролират децата да не
споделят храни и напитки.
7. Всяко междучасие стаите се проветряват, но дейността се
осъществява според метереологичната обстановка и температура на
класната стая.
8. След приключване на сутрешната и следобедната смяна бюрото на
учителя, чиновете, дръжките на вратите, ключовете на лампите се
дезинфекцират.
9. Учителите, преподаващи от I до IV клас следят измиването на ръцете
на децата преди хранене.
10. Учебните часове по ФВС, околен свят, човек и природа, както и
заниманията по интереси в занималните, да се провеждат в парка или в
градинката на църквата „Св. Седмочисленици“, когато времето позволява.
За целта родителите да попълнят декларация за съгласие, валидна за цялата
учебна година.
11. Учениците да закусват в класните стаи (съобразно разписан график
за начален етап). Останалите ученици е желателно да си носят храна от
дома.
12. В стола по график да обядват само децата от ПГ и начален етап, като
им се обособят постоянни кътове.
13. В компютърните зали да се осъществява дезинфекция след всеки
клас.
III.
Осигуряването на последователност (дисциплина) в прилагането
на изброените по-горе мерки за дистанция и дезинфекция се осъществява
както чрез контрол от дежурните учители, беседи и личен пример, така и
чрез промени в ПДУ.

