9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Гр. София – 1000, бул. „ Патриарх Евтимий” № 35
директор – 02/987 72 16, канцелария – 02/987 64 02, lycee@feg.bg, www.feg.bg
ЗАПОВЕД
№ 602/11.03.2020г.
На основание заповед № РД09-625/11.03.2020г. и № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на
науката и образованието за обявяване на дните от 12.03.2020г. до 13.03.2020г. включително
за неучебни дни за учениците от област София-град, във връзка с обявената от Столична
регионална здравна инспекция грипна епидемия в гр. София, във връзка със заповед №
СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г на кмета на Столична община, във връзка със чл.105, ал.5
от ЗПУО и чл. 258 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Дните от 12 март до 13 март 2020г. за неучебни за учениците от 9. ФЕГ „Алфонс дьо
Ламартин“.
2. Педагогическият и непедагогическият персонал да се запознаят с писмо с Изх. № РУО1 –
6444/11.03.2020 г. на началника на РУО-София-град и с Алгоритъм на дезинфекционните
мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично
разпространение на COVID-19 (от сайта на РУО-София-град).
3. Учителите да преструктурират учебния материал и да възложат, при възможност,
самостоятелна подготовка на учениците за периода без активни учебни занятия.
4. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал да подадат заявление за отпуск.
5. Учителите по Информатика и ИТ да предложат на своите ученици ползването на
специфични предпазни средства за работа в компютърните кабинети.
6. Дезинфекция на:
-подове,
-работни плотове (чинове и маси),
- коридори;
- санитарни помещения да се извършва по график и съгласно Алгоритъм на
дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на
епидемично разпространение на COVID-19.
7. Педагогическите специалисти да изискват от учениците дезинфекция на ръцете при влизане
в учебните кабинети.
8. Учениците, учителите и служителите на гимназията с грипоподобна симптоматика, ще бъдат
освобождавани и насочвани за консултация към личните лекари, а посетителите ще бъдат
връщани от служителите по контрол на достъпа в 9.ФЕГ.
9. При констатиране на случай на COVID-19, доказан от компетентните власти, учебните
занятия се прекратяват за 14-дневен период
Мерките ще бъдат допълвани или отменяни в зависимост от развитието на епидемичния процес
в гр. София и разпорежданията на компетентните органи.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците от класните им ръководители.
Директор: /П/
Емилия Богданова
Гергана Кръстева, съгл. заповед №549/11.02.2020г.
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