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УТВЪРЖДАВАМ:
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ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

В ОУ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящите противоепидемични мерки са изработени на основание заповед №
РД-01-435/09.09.2022 г. на МЗ, Приложение № 2 към т. 1, буква „б“.

I. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки;

между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището:

1. Учениците от началния етап влизат в училищната сграда и излизат от нея през

западния вход, а учениците от прогимназиалния – през източния при спазване на следния

график:

● I клас: 7:30 – 7:35 ч. (западен вход на сградата)

● II клас: 7:35 – 7:40 ч. (западен вход на сградата)

● III клас: 7:40 – 7:45 ч. (западен вход на сградата)

● IV клас: 7:45 – 7:50 ч. (западен вход на сградата)

● V клас: 7:35 – 7:40 ч. (източен вход на сградата)

● VI клас: 7:40 – 7:45 ч. (източен вход на сградата)

● VII клас: 7:45 – 7:50 ч. (източен вход на сградата)

2. С цел да се избегне преместването на учениците от стая в стая за периода не се

прилага кабинетната система, всяка паралелка се обучава в отделна класна стая, с

изключение на кабинетите по компютърно моделиране и информационни технологии и

СТЕМ-кабинета..

3. Паралелките от началния етап се обучават на отделни етажи – първия и втория, а от

прогимназиалния етап – на третия и четвъртия.
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4. Учениците и учителите се придвижват еднопосочно, от дясната страна, в

коридорите и по стълбите.

5. При възможност и наличие на място в класната стая се осигурява максимално

физическо отстояние между учителя и местата на учениците, както и между местата на

учениците, чрез разполагане на ученическите маси/чинове в полукръг, зиг-загообразно или

по друг начин съобразно броя на учениците и големината на класната стая

6. Учениците в групите за целодневна организация на учебния ден са в рамките на

паралелката.

7. Максимален брой часове по физическо възпитание и спорт се провеждат на

открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

8. Класните ръководители/учителите на ГЦДО определят зони за отделните

паралелки в училищния двор.

9. Физкултурните салони се използват само от една паралелка в един учебен час.

10. Обедното хранене се осъществява по график, като в стола се хранят по едно и

също време ученици от паралелките в един клас. Всяка паралелка се храни на отделна

колона маси.

● I и II клас: 12:05 – 12:40 ч.

● III и IV клас: 13:00  – 13:40 ч.

● V - VII клас: 13:50 – 14:30 ч.
11. Междинните закуски през големите междучасия са на различни места, в класни

стаи или в училищния двор.

12. Учителите разполагат с две учителски стаи, за началния и за прогимназиалния

етап, в които престояват само при необходимост при спазване на изискванията за физическа

дистанция от 1,5 м между тях.

13. Комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на

родителски срещи и др.) се провежда от разстояние (по телефон, чрез електронна поща,

училищната образователна платформа или електронния дневник), а при необходимост от

пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.

14. Събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и

педагогически съвети се осъществяват в електронна среда, а при нужда от пряка

комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа

дистанция от 1,5  м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.

II. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности:

1. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти
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по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия.

2. Учителските стаи се проветряват по време на всеки час за най-малко 5 минути.

3. Ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) се провежда влажно

почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове,

учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на

асансьори, парапети, уреди, инструменти и други.

4. Ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) се провежда влажно

почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на

санитарните помещения по график.

5. Дезинфекция на учителската стая се осъществява най-малко 2 пъти дневно.

6. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда

допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на

дезинфекцираните повърхности и предмети.

III. Хигиена на ръцете:

1. Ръцете се мият с топла вода и течен сапун. В тоалетните и/или в санитарните

помещения ръцете се подсушават със салфетки за еднократна употреба.

2. На видно място на входа на училището, в класните стаи, кабинетите,

лабораториите, работилниците, стаята на учителите и други помещения в сградата на

училището се поставя биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце.

3. На видно място се поставят правила за спазване на лична хигиена.

IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:

1. Учениците влизат през два входа по график без струпване на ученици и учители и

при спазване на физическа дистанция.

2. Не се допускат ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други

остри заразни болести.
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