ИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ”
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Мерки за действия
в условията на извънредна епидемична обстановка
1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване
• Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и
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 поне 2 пъти по време
на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
2. Носене на защитна маска за лице
• Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е
задължително, с изключение на случаите:
• В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
• За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
• 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;
• За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м
между тях и местата на учениците;
• 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
помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м
между учениците и при редовно проветряване.
3. Класни стаи и организация на учебния процес
• Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят,
а учениците – не;
• Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен салон само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен
предмет;
• Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;
• 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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• При възможност ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на
учебния ден в рамките на паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на училищата
позволяват това;
4. Входове, коридори, стълбища
• По възможност отваряне на повече входове, като се осигури пропускателен режим на
всеки отворен вход и се определи кои класове преминават през съответния вход без струпване
на деца и учители и при спазване на дистанция;
• Еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
5. Дневен режим и сменност на обучение
Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за различни
паралелки, в зависимост от броя на учениците.
6. Организация на храненето
• По график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция и осъществяване на
контрол;
• Предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на
здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.
7. Училищен двор
• Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;
• 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; Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
8. Комуникация. Учителска стая
• Ограничаване на комуникацията между учителите и на престоя им в учителската стая;
• Осъществяване на по-голяма част от комуникацията в електронна среда, спазване на
изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка
комуникация;
• Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и
консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
• 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.
9. Физкултурен салон
• Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане
на часовете на открито и няма възможност за провеждане на часа в друго подходящо
помещение в училището;
• Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по физическо
възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една
паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.
• Организиране на индивидуални технико-тактически двигателни дейности при спазване
на необходимата дистанция и по преценка на учителя.
10. Библиотека
Регулиране на достъпа с цел осигуряване на необходимата дистанция от 1.5 м.
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