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ПРАВИЛА  ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В ПГ ПО БИТОВА ТЕХНИКА ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19 

Общи задължителни мерки 

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

А. 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,(освен при 

хранене) – за всички ученици, учители и служители, в т.ч. от външните за институцията 

лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (учебни работилници, кабинети, 

лаборатории, канцелариии и др.) – от учителите и служителите. 

Б. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание, но е 

препоръчително. 

В. Маските/шлемовете за учениците се осигуряват от техните родители.  

Г. Маските/шлемовете за учителите и служителите се осигуряват от училището. 

2. Дезинфекция на повърхностите в учебните и стаи и работните помещения. 

А. Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, 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 увеличават, като в зависимост от 

обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

Б. Дезинфекция на критични и работни повърхности (ученически маси, бюра, столове, 

ключове за осветление, дръжки на врати и прозорци, уреди и др.) в учебни помещения 

след всеки час, в който паралелката сменя кабинета. В тези случаи се използва 

дезинфектант с бързо действие. 

В. В учебните помещения се оставят поне два отворени прозореца за проветряване. 

Учителската стая, кабинетите на заместник-директорите, на педагогическия съветник и 

работните помещения на непедагогическия персонал се проветряват най-малко по 15 

минути на всеки час, а когато метеорологичните условия позволяват в работно време се 

оставя отворен прозорец. 

Г. На входа и във фоайетата в сградата са осигурени за ползване безконтактни дозатори 

с дезинфектант за ръце. 

Д. В санитарните помещения са осигурени топла вода, сапун, дезинфектант, средства за 

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия. Домакинът и хигиенистите следят за 

своевременното осигуряване на средствата за хигиена и дезинфекция; хигиенистите 

извършват почистването и изхвърлянето на отпадъците след всяко междучасие. 
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Е. Засилена лична хигиена:  

- 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 минимум 20 

секунди; 

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

- елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите; 

- спазване на дихателен етикет, изхвърляне на използвани носни кърпи само в 

определените контейнери. 

3. Oрганизация на образователния процес в двусменен режим. 

4. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м при придвижване в училищния 

двор,  коридори и фоайета. 

5. Придвижване на ученици, учители, служители и външни посетители еднопосочно в 

дясната страна на коридори и фоайета. 

6. Дежурните учители в междучасията контролират спазването на дистанцията и 

носенето на маски/шлемове от учениците. 

7. Включване на учениците в училищното дежурство по график, изготвен от ученическия 

съвет. 

8. Часовете по ФВС се провеждат в училищния двор, освен в случаите, когато 

метеорологичните условия не са подходящи (ниски температури, валежи). 

9. Обособяване на зони в училищния двор, в които могат да се провеждат учебни часове 

на открито, когато метеорологичните условия позволяват. 

10. Разпределение на учебните кабинети в седмичното разписание, при което да се сведе 

до минимум движението на паралелките в различни класни стаи. 

11. Комуникацията на педагогическите специалисти с родителите при възможност се 

провежда в елктронна среда чрез подходящи, достъпни интернет приложения. 

12. Заниманията по интереси се организират приоритетно с ученици от една паралелка. 

13. Ограничаване на достъпа в училищния двор в неучебни дни чрез заключването на 

входовете. 

14. Недопускане в училищния двор и сградата на лица без конкретен повод за посещение 

в училището. 

 

Неразделна част от правилата са:  

 Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

(Приложение 1);  



 
 

 Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището (Приложение 2- при ученици) 

 Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището (Приложение 3 – при възрастни) 

 Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

(Приложение 4);  

 Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-

19 (Приложение 5) 

 Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната 

форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19 (Приложение 

6) 

 Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия 

(Приложение 7) 

 Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, 

стрес и дезинформация (Приложение 8) 

 Алгоритъм  на  дезинфекционните  мероприятия  в училището в условията на 

епидемично разпространение на COVID-19 (Приложение 9) 

 Инструктаж за ученици (Приложение 10) 

Настоящите правила и мерки могат да бъдат допълвани и изменяни в зависимост 

от изисквания на здравните органи и конкретна ситуация.  

 

 

 

 

 


