
И Н С Т  Р У К Т А Ж 

 

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

включват: 

 

1. Спазване на общите здравни мерки 

 

2. Засилена лична хигиена 

- Създаване на 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. 

- 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. 

 

3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Маските за 

учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

 

 

Носенето на маска или шлем е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

 

 

1. В общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, и столова 

(освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията 

лица; 

 

2. 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;  

- Учебните стаи се проветряват минимум по време на всяко междучасие 



- РЗИ – Пловдив препоръчва по време на учебните занятия да има поне един отворен 

прозорец. 

 

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

 

3. По коридорите и стълбищата 

 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите - качваме се 

отдясно, слизаме - отляво 

 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция.  

 Да не се допуска струпване по коридорите и около тоалетната 

 Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

 При хубаво време да се излиза навън през голямото междучасие 

 

3. Физкултурен салон 

 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. 

 

5. В столовата:  

- Хранене по график 

- Миене на ръце преди хранене 

- Изчакване на реда на разстояние 

- Обособени зони за хранене за отделните паралелки / групи - сядане на 

разстояние   

- Недопускане на споделяне на храни и напитки 

- Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с 

индивидуални прибори 

- Хранене в училищния двор 

 

6. В библиотеката  



- Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

 

 

 

7. В училищен двор  

- Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището 

чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа 

- Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки 

 

8.  В училищните автобуси 

- да се сяда на разстояние – през седалка или по един човек на двойна седалка 

- да се носи маска при сядане един до друг  

 

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

правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките.  

 

2. 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. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

          4. 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. 

 


