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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: 

Емилия Богданова-Иванова 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА 

ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  И ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИАТА НА COVID-19  

НА 9.ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН“ 

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. Гимназията осигурява 

 
1. Контрол чрез лицево разпознаване и измерване на температурата на входа на 

гимназията. 

2. Осъществява медицински филтър в началото на всяка смяна от медицинското 

лице в училището, а при отсъствието му, от заместник-директор или учител, 

който има първи учебен час и подават обратна информация за общото състояние 

на учениците до директора. 

3. Автоматични дозатори с дезинфектант за ръце на входа на училището, дозатори 

с дезинфектант за ръце в учителската стая, във всяка класна стая или кабинет. 

4. Течаща топла вода, сапун и дезинфектант или сапун с дезинфектант във всяко 

санитарно помещение. 

5. Маски и/или шлемове за педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал, както и маски за ученици и външни посетители,  които не си ги носят в 

даден момент при влизане в сградата на гимназията. 

6. Плексигласова преграда на бюрото пред учителя. 

7. Организира учебния процес в гимназията при следния дневен режим: 

 

Първа смяна Втора смяна 

Дезинфекция и проветряване  Дезинфекция и проветряване 

1 блок 7.30  - 8.50 0 блок  12.30  - 13-50 

 междучасие  15 минути   междучасие  30 минути  

Дезинфекция и 

проветряване 

2 блок 9.05 – 10.25 1 блок  14.20   - 15.40 

 междучасие    30 минути  

Дезинфекция и 

проветряване 

 междучасие  15 минути  

3 блок 10.55 – 12.15 2 блок 15.55 – 17.15 

 междучасие  15 минути   междучасие  20 минути  

Дезинфекция и 

проветряване 

4 блок / 

0 блок 

12.30- 13.50 3 блок 17.35  - 18.55 
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8. Обучението на паралелките се осъществява по класни стаи с изключение на 

профилиращите предмети във втори гимназиален етап. 

9. Свободно и еднопосочно придвижване в училищните коридори и свободни 

пространства, обозначени със стрелки. 

10. Стълбище I – ползва се от учениците, които се обучават в класни стаи с номера : 

21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53. Стълбище II – ползва 

се от учениците, които се обучават в класни стаи с номера : 24, 25, 26, 35, 36, 37,  

45, 46, 47, 48. 

11. Възможност за посещаване на санитарните възли от учениците по всяко време по 

необходимост с цел избягване на струпване на хора в тях през регламентираните 

междучасия. 

12. Възможност за учениците да закусват през междучасието в класните стаи при 

стриктно спазване на хигиенните норми. 

13. На видно място поставя информационни табла и материали за правилна хигиена 

на ръцете, физическа дистанция, респираторен етикет и носене на маски; 

14. Осигурява място за изолиране на ученик или служител с грипоподобни симптоми 

под надзора на медицинско лице от гимназията, а в случай на негово отсъствие на 

педагогически съветник или заместник-директор. 

15. Ограничава максимално контактите с външни лица, като осигурява условия за 

онлайн комуникация и ограничава отдаването на училищната база за извънкласни 

форми. Провеждането на срещи с педагогическите специалисти ще се 

осъществява след предварително осъществена онлайн комуникация и определен 

час за среща при крайна необходимост. Служебните имейли са публикувани на 

сайта на гимназията. 

16. Осигурява разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19. 

17. Осъществява взаимодействие със СРЗИ при съмнение или случаи на COVID-19 в 

гимназията. 

18. Уведомяване на родителите с електронни съобщения чрез електронен дневник 

или електронна поща при случаи на COVID-19 в гимназията. 

19. Незабавно уведомяване на родителите на ученик с повишена температура и/или 

грипоподобни симптоми, който ги изчаква в определеното за целта помещение 

под надзора на длъжностно лице. 

20. Информира родителите за приетите в гимназията ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И 

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ  И ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИАТА НА COVID-19 НА 9.ФЕГ 

“АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН“ и прилаганите здравни протоколи; 

 

II. Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса 

 
1. Спазване на  здравните мерки, определени в нормативен акт от Министерство на 

здравеопазването. 

2. Носене на лични предпазни средства /маски и шлемове/; 
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2.1 Носене на маска или шлем е задължително във фоайетата, коридорите, 

санитарните възли, медицинския кабинет, изолатора, в учителската стая, 

библиотека, бюфет /освен при хранене/, административни помещения - за всички 

ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни за 

гимназията лица.  

2.2 Носенето на маски или шлем в класната стая от учениците е по желание, но 

препоръчително /с изключение на смесените групите за профилирана подготовка 

в XI клас, смесени групи за СИП, ФУЧ, смесени групи за извънкласни дейности, 

смесени групи за подготовка на ученици за олимпиади- там носенето на маси или 

шлемове от учениците също е задължително/. 

2.3 Учител, който преподава само в един клас, носи маска или шлем по желание, 

когато е с този клас , а останалите носят задължително носят такива; 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване: 

3.1. Преди началото и след приключването на смяната се извършва влажно 

почистване и дезинфекция за всички критични точки – подове, бюра, чинове, 

маси, дръжки на врати, прозорци, ключове на осветление, парапети, уреди, 

екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.; 

3.2. При наличие на COVID-19 хигиенните и дезинфекционни мероприятия се 

увеличават от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки два часа; 

3.3  Физкултурния салон, всички класни стаи и кабинети се проверяват по време 

на всяко междучасие. Отговорност за това носят дежурните ученици от класа. 

4. Лична хигиена: 

4.1 След посещение на тоалетна, преди хранене, след отдих на открито, при     

кихане и кашляне, се мият ръце със сапун и топла вода , като се използват 

еднократни салфетки за подсушаване; 

4.2. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти 

ръце; 

4.3. Избягва се докосване на  лицето, носа, устата и очите; 

4.4. Спазване на указанията от училището при ползване на  бюфета. 

5. Максимално се избягват контактите между ученици от различни паралелки. 

 

III.  Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или 

случаи на COVID-19 в училище 

 
1. При наличие на един или повече симптоми при ученик /повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане и диария/: 

1.1 ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, 

до пристигане на неговите родители или упълномощено от тях лице. 

1.2 осъществява се незабавна връзка с родителите / настойниците и се изисква    да 

вземат ученика 

1.3 на родителите/настойниците, се припомнят процедурите – консултиране със 

семейния лекар и провеждане на тест; 

1.4 след като ученикът напусне помещението, се извършва дезинфекция; 
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1.5 ученикът се допуска отново в дневна форма на обучение само след бележка от 

личния лекар, че е клинично здрав. 

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик по метода PSR: 

2.1 родителите информират класния ръководител, а той съответно директора на 

гимназията по телефон или чрез електронната поща. 

2.2 идентифициране на контактните лица и мерките, които трябва да се 

предприемат в училището след разпореждане от СРЗИ; 

2.3 лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от РЗИ 

    3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен: 

3.1 При наличие на един или повече симптоми  / повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане и диария/ лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска. 

3.2 Търси се помощ и съдействие от медицински органи 

3.3 Информират се близките на лицето. 

3.4 информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

3.5 извършва се щателна дезинфекция на помещенията в които се е намирал 

служителят. 

4. В случай на положителен резултат за COVID-19по метода PSR на възрастен – 

педагогически специалист, член на непедагогическия персонал и охрана на 

гимназията/: 

4.1 лицето информира директорът на гимназията, който се свързва с СРЗИ. 

4.2 в зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица, 

мерките може да включват затваряне на една класна стая, няколко или на 

цялото училище. 

4.3 лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от СРЗИ 

като по правило под 14 дневна карантина се поставят лица след извършване на 

оценка на риска, определени като високорискови контактни. 

5. Алгоритъм за превключване на обучение в електронна среда от разстояние 

5.1 Министерството на здравеопазването анонсира: 

а/ критерии за заболелите от вируса, при което ще се преминава в обучение 

в електронна среда; 

б/ критерии за броя заболели в училището, населеното място, при което ще 

се обяви епидемия 

5.2 ОЕСР / обучение в електронна среда от разстояние/ 

5.2.1 Ученици от един клас по решение на СРЗИ в резултат на положителен тест 

на ученик от класа продължават обучението си в ОЕСР по утвърдено 

седмично разписани за периода на карантината, след което се завръщат 

обратно в училище; 

5.2.2 По решение на РЗИ няколко или всички класове в училището са поставени 

под карантина, ОЕСР по утвърдено или ново седмично разписание за 

периода на карантината, , след което се завръщат обратно в училище; 

5.2.3 В случай на отстраняване от работа на  учител, преподаващ само в един 

клас поради положителен резултат, учениците от класа продължават ОЕСР 

по утвърдено седмично разписание  за периода на карантината, , след което 

се завръщат обратно в училище; 
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5.2.4 В случай на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една 

паралелка след даден положителен резултат, учениците от всички класове 

в които е влизал преминават към ОЕСР за времето на карантината, , след 

което се завръщат обратно в училище; 

5.2.5 При обявяване от компетентните органи на извънредна обстановка в град 

София или в страната, учениците в гимназията  преминават в ОЕСР за 

срока на извънредната обстановка , след което се завръщат обратно в 

училище; 

5.2.6 Преминаване към обучение в ОЕСР за отделен ученик се осъществява 

съгласно Правилника за устройство и дейността на 9.ФЕГ. 

IV. Задължения на родителите 

1. Изпращат детето си на училище в добро здравословно състояние. 

2. При съмнение за влошено здравословно състояние, ученикът остава в къщи, а 

родителите информират класния ръководител и търсят съдействие от медицински 

специалисти. 

3. Осигуряват на ученика лични предпазни средства – поне 2броя маски за учебен 

ден и други по тяхна преценка. 

4. Осигуряват по възможност храна и напитки на ученика за деня, за да се избягва 

струпване в бюфета. 

5. Съдействат за спазване на настоящите мерки и правила. 

 

ДИРЕКТОР: /п/ 

Емилия Богданова-Иванова 

 


