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НАСОКИ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 

  

  

I. Задължителни мерки за намаляване на рисковете от 

инфекция  

 

1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване  

• Извършва се всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;  

• Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19 -  от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост 

от обектите;  

• Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. 

Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;  

• Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, 

мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;  

• Дезинфекциране  на учителската стая по време на всеки учебен час;  

• Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или почесто в 

съответствие с метеорологичните условия;  

• Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.   

  

2. Лична хигиена   

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;  

• Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни 

стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в сградата на училището;  

• Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;  



 

2  

  

• Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана 

методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). С биоцидите, които не са 

готови за употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ  разрешения.  

  

3. Носене на защитна маска за лице  

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е 

задължително.  

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните 

родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в 

случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.  

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.  

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 предучилищните групи и начален етап при регистрирана 14дневна 

заболяемост в населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий);  

• За деца със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от 

лекуващ лекар, удостоверяващо това;  

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

  

4. За спазване на задължителните мерки директорът на 

училището създава необходимата организация:   
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• Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка; 

• Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете 

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

• Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално 

ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни училища 

при провеждане на дейности;  

• При провеждането на производствените практики и/или обучението на конкретно 

работно място учениците предварително се запознават с противоепидемичните мерки и 

условията на труд във фирмите партньори;  

 

 

II. Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от 

инфекция  

 

Препоръчителните мерки, гласувани и приети на педагогически съвет имат за цел да  

създадат максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение според 

спецификата на училището.  

 Първа ЕГ  използва и допълва списъка с препоръчителни мерки съгласно епидемичната 

обстановка в страната, областта, региона, населеното място.   

 

1. Класни стаи и организация на учебния процес  

• Всяка паралелка в Първа ЕГ учи в отделна класна стая;   

• Класните стаи се проветряват регулярно в междучасията и по време на час 

• Ограничено се  използват  кабинети, физкултурен салон - само при липса на други 

възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет;   

• Провеждане  на  максимален  брой  часове по ФВС на  открито, 

 когато метеорологичната обстановка позволява това;  

• Осигурява се физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и 

препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е възможно;  
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2. Входове, коридори, стълбища  

  Влизането на ученици в сградата на гимназията се извършва през два входа, като е 

осигурен пропускателен режим и с указателни табелки се указва  посоката на движение  на 

учиници и учители. 

3. Училищен двор   

• Не се допускат в двора  външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;  

• Допускат се придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) 

в сградата на училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за 

лице, физическа дистанция и дезинфекция;   

• Провеждат се   повече занятия на открито по ФВС  когато е възможно.  

  

4. Комуникация. Учителска стая  

• Ограничава се   комуникацията между учителите и  престоя им в  

учителската стая;  

•   По-голяма част от комуникацията се  осъществява  в електронна среда, спазват се   

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка 

комуникация;  

• Комуникация с родителите се осъществява  предимно в електронна среда, 

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на 

изискванията на МЗ;  

•    Родителски срещи , събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи 

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

комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.  

  

5. Физкултурен салон  

•    Физкултурния салон се използва само в месеците, когато не е възможно да се 

провеждат  часовете на открито и няма възможност за провеждане на часа в друго 

подходящо помещение в училището;    

• Задължително се носят  защитни маски  когато часовете по физическо възпитание и 

спорт се провеждат на закрито, избягват се  интензивни физически упражнения, водещи до 

учестено дишане;  



 

5  

  

• Организиране на индивидуални технико-тактически двигателни дейности  се 

извършват при спазване на необходимата дистанция и по преценка на учителя.  

  

6. Библиотека   

 Регулира се   достъпът на ученици и преподаватели , с цел осигуряване на необходимата 

дистанция. В библиотеката се влиза задължетелно  с маска. 

  

  


