
 



 

       ДЕЙНОСТИ ПО  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

Дейности по първа задача: 

 Провеждане на извънреден инструктаж за служители и ученици; 
                                                            Отг: С. Хранова, кл. ръководители 

 Изпълнение на мерките по здравни протоколи и организационни правила: 

- ежедневна, двукратна дезинфекция на повърхностите  /преди началото на учебните 

занятия и преди началото на часовете/ учебните занимания в ЦДО/ и проветряване  

/всяко междучасие/; 
- осигуряване на автоматичен дозатор за дезинфекция на входа на училището; 

-  осигуряване на топла вода и течен сапун в санитарните възли; 

-  дезинфектант на спиртна основа във всяка класна стая, коридор; 

- всекидневен медицински филтър, осъществяван от медицинската сестра на 

входната врата на училището преди началото на учебните занятия (при влизането на 

учениците в училищмата сграда) -  за наличие на грипоподобни симптоми и 

недопускане в сградата на лица във видимо нездравословно състояние; 
- обособяване на места за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми 

- 2 и 3 етаж; 
- носене на лични предпазни средства (маска или шлем)– задължителни за учениците 

и учителите от 1-4 клас в общите части и по желание в класните стаи; за учителите 

от 5-7 клас са задължителни; 
- маски/ шлемове и лични дезинфектанти за учениците се осигуряват от родителите; 

 Ограничаване на достъпа на родители и външни лица в  сградата на училището чрез 

изграждане на домофонна система на училищния вход; 

                                                                              

  Осигуряване на пропускателен режим в училищната сграда, както следва: 

- учениците от 1 клас се приемат в двора /лявата част/ на училището от класния 

ръководител в периода от 08:00 часа до 08:20 часа; 

- учениците от 2-7 клас след пристигането в училището се качват в съответната 

класна   стая, където учителите ги посрещат от 08:00 до 08:20 часа; 

 Дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните етапи и паралелки 

чрез изготвяне и стриктно спазване на: 

- график на учебните часове и междучасията; 
- график за закуски и хранене в училищния бюфет, както следва: 
 учениците от начален етап получават закуските си в класните стаи; 
 учениците от прогимназиален етап посещават училищния бюфет по следното 

разписание: 
 след първия учебен час: 5 клас; 

 след втория учебен час: голямо междучасие за всички ученици от 

прогимназиален етап – при спазване на дистанция под надзора на дежурен учител; 

 след третия учебен час: 6 а, б класове: при спазване на дистанция; 
 след четвъртия учебен час: 7 клас; 
 след шестия учебен час: обяд за всички ученици от прогимназиален етап – в 

обособени места, при спазване на дистанция под надзора на учител/и; 



 

- график за хранене в училищния стол/ класните стаи, както следва: 
 учениците от начален етап се хранят по специално изготвен за тях график, 

отделно от учениците в прогимназиален етап, така че да не се осъществява 

взаимодействие както с тях, така и между отделните паралелки от начален етап; 
 учениците от прогимназиален етап обядват след 6-ия учебен час; 

 

  - дежурство от служител и представители на ученическия парламент 

             при хранене и по време на  междучасие; 
 - часовете по ФВС при подходящи метеорологични условия ще се провеждат на 

открито; 
 - часовете по хореография ще се провеждат във физкултурния салон, а теорията 

- в класни стаи и хореографска зала; 

 Обозначаване на общите  пространства в сградата с табели за спазване на дистанция 

и двупосочно движение; 

 Двупосочна  /учител-родител/ информация и незабавна  реакция   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.); 
 Ученик, който е отсъствал, се допуска отново в училище само срещу медицинска 

бележка от личния лекар;  

Дейности по втора задача: 

 Регистрация (създаване на акаунти) на всички ученици  в платформата 

MICROSOFT TEAMS – до края на месец септември 2020 година; 
 Информиране на  родители, ученици и учители  чрез платформата  Школо в 

случай на преминаване на обучение в електронна среда от разстояние; 

 Използване на единна платформа  за обучение от дистанция в електронна среда; 

 Осигуряване на допълнително /компесаторно/ обучение в електронна среда 

на ученик, карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест  

 

ВАЖНО: Дейностите по втора задача следват Алгоритъма за превключване 

към обучение в електронна среда от разстояние, изложен на стр. 11 – 14 от 

НАСОКИТЕ НА МОН ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА 

COVID-19, които са неразделна част от настоящия План за работа в условия на 

COVID-19  в  46 ОУ ,,Константин Фотинов“ за  учебната 2020-2021 година 

Дейности по трета задача: 

 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. 



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

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

 Поставяне на видно място – в класни стаи, училищен бюфет/стол, тоалетни – 

на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, 

спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни 

маски. 

Дейности по четвърта задача: 

 Недопускане  насаждането  на  страх, както и на подвеждаща и непотвърдена 

информация от ученици, учители, служители и родители. 

                                                          

 

Отговорни лица за огранизация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията – от понеделник до  сряда вкл.- г-жа  Кина Димитрова, четвъртък 

и петък- г-жа Юлия Маджарова 

 

     

                                    ВНИМАНИЕ!!! 
 

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:  
 

  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.  
 

  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.  
 

  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:  

 

  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.  
 

  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.  

 

  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 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. 

 

Настоящият план и включените в него правила имат отворен характер и 

подлежат на актуализиране (допълнение/изменение) по всяко време предвид 

възникнали обстоятелства, налагащи актуализацията им. 

 

Планът за работа в условия на COVID-19  в  46 ОУ ,,Константин Фотинов“ за  

учебната 2020-2021 година е обсъден съвместно с Обществения съвет и УН при  

46 ОУ ,,К. Фотинов“ и е приет на ПС в 46 ОУ. 

 

 

 


