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МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В УСЛОВИЯ  

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРИ РАБОТА,  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ПМГ “ИВАН ВАЗОВ“, ГР. 

ДИМИТРОВГРАД 

 

Във връзка с въвеждането на временните противоепидемични мерки, съгласно заповед 

РД 01-435 от 09.09.2022г. на МЗ в ПМГ „Иван Вазов“ се предприемат следните 

противоепидемични мерки и организация за намаляване на рисковете от инфекция, а именно: 

I. Със Заповед на Директора на ПМГ „Иван Вазов“  № 1682/07.09.2022г. е 

създадена училищна комисия, отговорна за организацията и спазването 

на правилата във връзка с епидемията. 

 

II. ПМГ „Иван Вазов“  през учебната 2022/2023г. въвежда следните мерки 

и организация при провеждане на учебния процес: 

1. Учебните занятия ще се провеждат на една смяна. 

2. Задължително използване на дезинфектант за ръце, при влизане на входа на 

училището, както и в кабинетите и коридорите при необходимост. 

3. Ще има изградена класна система за учениците от прогимназиален етап, при което 

учителите се местят, а учениците – не. Учениците нямат право да посещават други  

класни стаи. Учениците от гимназиален етап ще са на кабинетна система. 

4. Учениците от прогимназиален етап ще се обучават в класната си стая, с изключение 

на часовете по Информационни технологии, Музика и Физическо възпитание и спорт. 

5. Занимание по интереси – всеки клуб ще има собствена учебна стая по график. 

6. Спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м. 

 

III. Въвежда се следната организация за достъп и движение в сградата: 

1. Ще се използват и двата входа на училището, съгласно „План посоката на движение 

по стълбища и коридори“. 



 

 

 
 

2. Учениците ще влизат в класните стаи по предварително указана посока на движение, 

като се използват и трите стълбища на сградата, съгласно  „План посоката на 

движение по стълбища и коридори“ и поставените обозначителни табели. 

3. Вратите на входовете ще стоят широко отворени, осигурявайки   проветривост на 

сградата и по-малък контакт с повърхности, когато метрологичните условия 

позволяват това 

4. Със заповед на Директора се определят дежурни учители, които освен за реда, 

съблюдават и за спазването на противоепидемичните мерки в училището. 

5. Достъпа на външни лица в сградата на училището се контролира от охраната. 

Отбелязва се в специална книга при кого отива. Служителят на охраната информира 

ръководството и след това се разрешава достъп при спазване на задължителните 

противоепидемични мерки и използването на лични предпазни средства (при 

необходимост). 

6. Родителите изчакват учениците, пред входа на училището. 

 

IV. Мерки за хигиена и дезинфекция в ПМГ „Иван Вазов“ 

1. На входовете и по коридорите в сградата на училището са поставени дозатори с 

дезинфектант за ръце. 

2. Всекидневно двукратно почистване и дезинфекция на всички критичните точки, 

включително и дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди 

и екрани от чистач – хигиенист, съгласно „Графика за почистване и дезинфекция“. 

3. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения от чистач – 

хигиенист, съгласно „Графика за почистване и дезинфекция“. Своевременно 

осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване 

на ръце или автоматичен сешоар и тоалетна хартия. 

4. Поставяне на дезинфектант за ръце на входовете на училището, в коридорите, в 

класните стаи, лаборатории и ФВС. 

5. Организиране на хигиенните и дезинфекционни дейности и правилно приготвяне на 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и 

указанията на РЗИ 

6. Дезинфекция на кабинетите, физкултурния салон, лаборатории, мишки и клавиатури 

през всяко междучасие от чистач – хигиенист. 

7. Дезинфекциране на учителската стая. 

8. Проветряване на учебните стаи, Учителска стая, канцеларии и библиотека по време 

на всяко междучасие и/или по често в съответствие от метрологичните условия от 

учителя за часа. 

9. Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс, 

осигурена от фирмата превозвач. 

10. Не се допуска споделяне между учениците на лични вещи, храни и напитки. 

11. Храненето в сградата е забранено. Учениците могат да се хранят в класните стаи, 

когато метеорологичните  условия не позволяват това. 

12. Намаляване на ненужни предмети в коридорите и класните стаи. 

13. Библиотеката: 

- Използването на ресурси в училищната библиотека, ще се извършва с 

предварителна онлайн заявка на e-mail: biblioteka_pmg_vazov@abv.bg 

- Влизането в библиотеката да е на не-повече от двама ученици и да спазват 

физическа дистанция от 1,5м. 

16.За отделяне на лицата със съмнения за инфекция с Covid – 19 се използва „Стая за 

изчакване“ до медицинския кабинет  на I- етаж.  
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V. Определяне на правила за комуникация с родители в условия на 

епидемична обстановка 

 

1. Комуникацията между учители, родители и ръководство ще се осъществява от 

разстояние (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от 

пряка комуникация се спазват изискванията от за физическа дистанция най-малко 

1,50м 

 

 

VI. Мерки за информираност с цел превенция от заразяване с Covid-19 

1. Длъжностно лице  инструктира и запознава учителите и служители на институцията 

с утвърдените „Мерки и организация за намаляване на рисковете в епидемична 

обстановка при работа в ПМГ „Иван Вазов“ през учебната 2022-2023г.“. 

2. Поставяне на видно място на информационни материали за правилна хигиена, 

спазване на физическа дистанция. 

3. Поставяне на видно място „Плана за посоката на движение по стълбища и коридори“ 

4. Класните ръководители запознават учениците с „Плана за посоката на движение по 

стълбища и коридори“. 

 

VII. Информираност на родители и общността 

 

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение 

от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID - 19 ученици и 

учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват  своевременно на 

сайта на всяко училище. Информацията може да се предоставя също и по 

предварително оповестен начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник, 

електронни приложения и/или електронна поща.  

 

Мерките остават отворени за внасяне на допълнения при необходимост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


