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(Настоящият план е приет на педагогически съвет с протокол № 14/11.09.2020 г.)

1. Определяне на организационен екип, който да организира, координира, 
уведомява и подпомага работата по осигуряване на безопасна среда за 
обучение и работа в условията на коронавирус.

1. Заместник-директор по административно-стопанска дейност.
2. Заместник-директори по учебната дейност.
3. Медицинско лице.

2. Осигуряване на необходимите предпазни средства, средства за дезинфекция, 
дезинфектанти, автоматични диспенсьри на дезинфектант, течен сапун, 
хартия за подсушаване на ръце, кошчета за отпадъци и др..

3. Поетапно осигуряване с течаща топла вода в санитарни помещения за всички 
ученици в училището.

4. Създаване на организация за допускане на учениците в сградата на 
училището без струпване на входовете и при спазване на дистанция от 1-1,5 
метра.
Допускането на ученици в сградата на училището ще става, както 
следва:
- Главен вход -  за ученици от V до XII клас.
- Вход сектор Д -  за ученици от I до IV клас.

Дежурните учители, отговарящи за пропускателния режим и подпомагащи 
дейността на дежурния портиер се определят със заповед на директора.

5. Създаване на организация за невзаимодействие между паралелките.
- Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
- Ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет - напр. ИКТ кабинет, 
физкултурен салон.
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- Отделяне на паралелките от начален етап в отделно крило.
- Провеждане на максимален брой часове на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това.
- Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на 

учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на 
първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на 
обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една 
паралелка.

- Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

6. Създаване на организация за използване на училищния двор и класна стая на 
открито.
- Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището.
- Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 
изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
- Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.
- Провеждане на повече занятия навън.
- Провеждане на часове в класна стая на открито.

7. Създаване на организация за използване на физкултурния салон в училището.
- Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 
провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други 
подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на 
сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

8. Организация за ползване на училищната библиотека в условията на COVID-19 и 
утвърждаване на правила.
- Използване на ресурси от училищната библиотека става като не влизат повече от 
двама ученици и да са на разстояние един от друг.

9. Създаване на организация за провеждане на родителски срещи преди началото на 
учебната година и консултации и срещи с родители в хода на учебната година.
- Родителските срещи могат да се провеждат присъствено или в електронна среда. 
Присъственото провеждане е по желание на родителите и следва задължително да е по 
график, и при спазване на утвърдените противоепидемичните мерки за общуване на 
хора в затворени пространства.
- През учебната година по-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна 
среда (по телефон, електронна поща, платформа на училището), а при необходимост 
от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на 
защитни маски или шлем.
- Индивидуалните срещи и консултации с родители се провеждат по предварителна 
уговорка и при спазване на изискванията на M3.

10. Поставяне на видно място на информационни материали, за правила на хигиена на 
ръцете, респираторен етикет, спазване на дистанция, носене на защитна маска.

2



11. Определяне на помещение за отделяне на ученик или служител с грипоподобни 
симптоми.
За такова помещение е определена стаята на психолога. Помещението е 
непосредствено до медицинския кабинет и в близост до входа на училището. 
Снабдено е с дезинфектант и течен сапун. Достъпът на ученици, служители и външни 
лица до помещението е ограничен. Като допълнително /резервно/ помещение е 
определено бивш кабинет по ИТ за начален етап в сутерена на сектор Д, в 
непосредствена близост до входа на сектора и до медицинския кабинет.

12. Регламентиране на място за хранене.
Според препоръчителните решения в насоките за работа на системата на 

училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, 
организацията на хранене в СУ „Възраждане“ - гр. Русе в началото на учебната година 
ще бъде чрез раздаване на закуски в класните стаи и/или под формата на кетъринг в 
класните стаи с индивидуални прибори. В тази връзка ще се спазват следните 
изисквания на Министерството на образованието и науката и Българска агенция по 
безопасност на храните:

]. Всички храни да бъдат опаковани в съдове за еднократна употреба за всеки 
ученик.

2. Необходимо е да бъдат осигурени прибори за хранене отново за еднократна 
употреба, индивидуално опаковани за всеки ученик.

3. От страна на училищата да бъдат осигурени съответните дезинфекционни 
мероприятия така, че дезинфекцията да се осъществява, както непосредствено преди 
самото хранене, така също и след неговото приключване.

13. Мерки и правила за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията
•  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска 

или шлем е задължително:
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека-за 
всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо 
обучение, кабинети, физкултурен салон) - от учителите, които преподават на 
ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в 
училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).

- при учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна 
маска/шлем е по тяхно желание;

- носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 
подходящи за ползване, а за учителите се осигуряват предпазни шлемове за уста и за 
глава.

•  дезинфекция на повърхностите и проветряване
•  засилена лична хигиена
•  носене на ръкавици от учениците, които имат часове в компютърните кабинети 

-  по желание
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•  провеждане на кратки беседи с учениците
•  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.

14. Протоколи на поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище.

•  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.

- Ученикът се отвежда незабавно в Спешния медицински кабинет на училището, 
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.

•  В случай на положителен резултат за COVID-I9 по метода PCR на ученик.

- Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 
свърже със съответната РЗИ и да й 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 ученици от 
същата паралелка, всички учители, ученици и друг персонал, осъществили 
незащитен контакт със заразеното лице.

- 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

4



използват за учебни занятия.
Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 
зависимост от конкретната ситуация.

•  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.):

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.

•  В случай на положителен резултат за COV1D-19 по метода PCR на 
възрастен ч овек .

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, какго 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, а това 
са учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен 
ръководител, учители, ученици от други паралелки и друг персонал, 
осъществили незащитен контакт със заразеното лице.
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.
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- 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.

15. Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние 
(ОЕСР)

15.1. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават 
учениците.

15.2. ОЕСР се налага в случаите, когато учениците от отделна паралелка, по 
решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са 
поставени под карантина,
паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по 
утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща 
обратно в училище.

15.3. Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са 
поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в 
електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за 
периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

15.4. В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 
резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в 
електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ 
учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

15.5. В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 
паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък 
контакт на учителя с ученици от повече паралелка, учениците от всички тези 
паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат 
обратно в училище.

15.6. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на 
учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

15.7. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или 
страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 
обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или 
цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на 
извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в 
училище.

16. Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 
обучение в електронна среда от разстояние включват:
- Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 
информацията в електронна среда.
- Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
- ОЕСР за цялото училище се осъществява в платформа Googleclassroom.
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17. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, 
когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина.

18. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 
възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани
за учители).

19. Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19
Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от 

дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма, описани в ПДУ се
свеждат до:

наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 
издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се 
обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени 
форми).
- семейни причини (избор на родителите - допустимо условие за преминаване в 
самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове - 
допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване 
със семейството на територията на друга държава -допустимо условие за преминаване 
в дистанционна форма на обучение за ученик 1.-12. клас).
- наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.
- обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго 
училище.

20. Алгоритъм за дезинфекционни мероприятия в училище.
Основни направления :

1. Избор на дезинфектант
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
3. Начини на приложение на дезинфектантите
4. Допълнителни изисквания
5. Хигиена на ръцете

1. Избор на дезинфектант
> Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни 

дейности са заменени с дезинфектанти.
> Дезинфектантите, който са избрани, имат разрешение от Министерство на 

здравеопазването.
> В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, се 

използват различни видове: антибактериален гел, антибакте^иален течен сапун, 
препарати на спиртна и хлорна основа, с вирусоцидно действие или частично 
вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
^  В училище се определят критичните точки, които подлежат на 
дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик 
на хора, както и често докосваните повърхности :

- подове във всички помещения и коридори;
- чинове, столове и маси;
- парапети;
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- тоалетни чинии, мивки, кранове ;
- брави, клавиатури и мишки;
- физкултурен салон.

Критичните точки подлежат на двукратна ежедневна дезинфекция, а 
физкултурния салон и кабинетите по ИТ, както и клавиатури и мишки след всеки 
учебен час.

2.2. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 честотата на дезинфекционните 
мероприятия се увеличават, в зависимост от обектите 4 пъти на ден до дезинфекция на 
всеки час или след всеки час.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят 
върху повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди 
употреба.

> Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
^ Ще бъдат обработвани с алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, 

пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са 
готови за употреба.

s Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 
кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.

s Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с 
дезинфектанта.

s Третираната повърхност се оставя да изсъхне.
Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности 
(над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се използват в 
близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или 
уреди, включени в електрическата мрежа!

s Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други 
дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.

^ Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри 
кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по 
безопасен начин.

> Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):
^ Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под 

формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода.
^ От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, 

постигаща вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея.
^ Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета 

изрично не е посочена определена температура.
^ Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с 

работния разтвор на дезинфектанта.
^ Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и 

време на въздействие.
^ Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има 

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или 
изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните
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помещение.

>  Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи 
повърхности: Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се 
обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и 
вида на самите повърхности.

s Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа:
s Препоръчва се използването на система от мопове, предварително 

напоени с дизенфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно 
помещение се обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение - с една 
кърпа. Следващо помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа.

s При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда 
(две кофи), съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа 
се обтрива повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране 
и потапяне на мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им 
използване върху друга повърхност.

s Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на 
обеззаразяване след работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант 
в най-високата концентрация, посочена на етикета за съответното време на 
въздействие, след което се изпират и се оставят да изсъхнат.

s При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, 
повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни чинии, 
столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или влажна 
кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие 
на използвания дезинфектант.

4. Допълнителни изисквания
> За всички тоалетни в училище, е необходимо да се следи за изразходването 

и своевременно осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или 
дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете.

> Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.
> Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на 

обектите, трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.
> Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.
> Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като 

очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.
> Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят 

безопасно.
> След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка 

и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с 
алкохолен продукт.

5. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, учители и ученици)
> Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето 

си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата.
> Трябва да бъдат насърчавани да си мият ръцете редовно с вода и сапун.
> Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да 

се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, 
гърба на дланите)
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> Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност 
минимум 20 секунди.

> При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата 
на сухи ръце в продължение на минимум 30 секунди.

> Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.
> След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да 

изсъхнат. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето 
си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата.

> Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си 
мият ръцете редовно с вода и сапун.

> Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете 
(да се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на 
пръстите, гърба на дланите);

> Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с 
продължителност минимум 20 секунди.

> При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в 
кожата на сухи ръце в продължиние на минимум 30 секунди.

> Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.
>  След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да
изсъхнат.
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