
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙНА КНЯГИНЯ” ПЛОВДИВ 

ул. “Полк. Сава Муткуров” №40, тел. 032/95 71 74; 032/95 30 55 

e mail - 41school@rainakniaginia.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Утвърждавам: 

Заповед № РД-10-842/11.09.2020 г. 

Мария Гайдарова 

Директор на ОУ „Райна Княгиня“ 

 
 

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 в  

ОУ „Райна Княгиня“, Пловдив 

 

А. Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса включват: 

1. Спазване на общите здравни мерки.   

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).  

 Правилата за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила 

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от 

министъра на здравеопазването.  

 Носенето на маска или шлем е задължително за учителите и учениците в 

общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека,  в 

т.ч. от външните за институцията лица;  

За учителите: 

● За тези, които преподават на ученици от повече от една паралелка, е задължително 

в класните стаи и другите учебни помещения. 

● За тези, които преподават само в една паралелка -  по тяхно желание.  

За учениците: 

● Носенето на маска или шлем в класната стая е по желание.   

     Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. ОУ „Райна 

Княгиня“ осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.   

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.   

 Извършва се 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 

се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до 

дезинфекция на всеки час.    

 Прозорците на класните стаи са отворени и по време на учебните часове по 

преценка на учителя и в зависимост от метереологичните условия. 

 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата се следи за 

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти. Осигурени са сешоари за подсушаване на ръцете. Следи се за 

регулярното изхвърляне на боклука.  

 

4. Засилена лична хигиена и условия за това:  

 

 Осигурена е течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и 

в тоалетните за всички ученици и работещи. 

 Поставени са дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в 

учителската стая, коридорите и класните стаи.  

 Създават се навици за: 

-  миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, 

преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне чрез ламинирани указателни табели за правилно миене на ръце. 

- правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти 

ръце.   

-    премахване на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите.  

5. Спазване в столовата на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ 

„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“. 

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията.   

 Определено е от директора лице, отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията.  

  Разпределени са отговорностите в училищния екип и задълженията на 

останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

 Запознати са персонала и учениците със здравните изисквания, както и външни 

посетители при влизане в сградата. 

  Създадена е организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. 

и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които 

не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от 

медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ-

Пловдив. 

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси.  



 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

Б.  Мерки на ОУ „Райна Княгиня“ за намаляване на рисковете от предаване на 

инфекцията. 

 Двусменен режим на обучение. 

 Дневен режим с различни интервали за междучасие. 

 На входа – напоена с дезинфектант постелка и строг пропускателен режим. 

 Ученици с грипоподобни симптоми не се допускат в сградата на училището. 

 Ежедневен инструктаж от учителя в първия учебен час във връзка с мерките за 

ограничение разпространението на инфекцията. 

 Отворени прозорци в класните стаи и по време на учебните часове по преценка 

на учителя, в зависимост от метереологичните условия. 

 Осигурени  дозатори с дезинфектант във всяка класна стая. 

 Осигурени  шлемове за целия персонал на ОУ „Райна Княгиня“. 

 Обособено място за временно настаняване на лица с грипоподобни симптоми. 

 Открита класна стая. 

 Обособени посоки на движение по коридорите. 

 Хранене тип кетъринг. 

 Разпределение на училищния двор на класове. 

  Физкултурният салон ще се използва само при лоши метерологични условия - с 

по един клас в салон, с отворени прозорци и налични дезинфектанти. 

 Влизането в  библиотеката се осъществява  по двама ученици и задължително с 

предпазни маски. 

 При извънучилищни и извънкласни занимания се осигурява нужната дистанция 

между учениците. 

 Издаване на служебни бележки на граждани след попълване на заявка онлайн или 

след контакт по телефон с класен ръководител. 

 Сформиране на екип за подпомагане на преминаването към ОЕСР. 

 Създадени ученически и учителски профили в платформата Microsoft Teams. 

 Утвърден алгоритъм за превключване към ОЕСР. 

 

В. Възпитателните мерки включват: 

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на 

всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече 

да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към 

останалите.   

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая  и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки.  

3. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 


