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Инструктаж
по опазване здравето и осигуряване на обучението на учениците в 

условията на пандемията К О В И Д -19

Основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и 

разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция 

на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на 

физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите 

следва да се прилагат както в училище, така и в домакинството, за да не се допусне 

заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в 

обществото -  възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, 

близки, учители, роднини (баби и дядовци).

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса включват:

1. Спазване на общите здравни мерки.

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

Носенето на маска или шлем е задължително:

• в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, библиотека, бюфет и столова 

(освен при хранене) -  за всички ученици;

• в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети ИКТ, физкултурен

салон) -  Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по

желание.

Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;

Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 
дезинфектант за ръце;
Защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на 
предната част;
След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 
дезинфектант за ръце;



Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне; 
Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;

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. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от 

министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

3. Стриктно спазване на лична хигиена.

Ръцете се мият със сапун и топла вода поне за 20 секунди след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, след 

кихане и кашляне, след досег с животни, когато са видимо замърсени.

При невъзмож ност за измиване, се използва дезинф ектант за ръце с 

вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи 

ръце, като се обръщ а специално внимание на палците, между пръстите, 

върховете на пръстите, гърба на дланите; Ръцете се оставят да изсъхнат 

след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на 

етикета на дезинфектанта.

3. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите.

4. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при 

посещение на санитарните помещения (влизат само по двама), по време на 

междучасията и организирания отдих;

5. Да не споделят общи предмети или храна;

6. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене;

7. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското 

лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);

При наличие на един или повече симптоми (повишена телесна температура, 

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

диария и др.) ученикът информира родителя/ учителя си, за да предприемат

съответните действия.

Първоначално поведение

• Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място, докато

не се прибере у дома.

• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.



• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на 

маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

• Процедурите, които трябва да следват родителите/настойниците -  да се избягва 

физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по 

телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов 

коронавирус.

• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

родителите информират класния ръководител.


