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ПЛАН 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МАСОВО ЗАРАЗЯВАНЕ И НА  

ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ ГРАД ЛОМ 

ПРИ УСТАНОВЕН СЛУЧАЙ  НА ЗАРАЗЕН УЧЕНИК/УЧИТЕЛ/СЛУЖИТЕЛ С  

КОРОНАВИРУС 

 

Какво представлява COVID-19? 

COVID-19 е заболяване, причинено от нов щам на коронавирус. „CO“ е съкращение от 

„корона“, „VI“ – от „вирус“, а „D“ – болест (от „disease“ на английски език). Предишното 

наименование на заболяването беше „2019 нов коронавирус“ или „2019-nCoV“. COVID-19 

е нов вирус, спадащ към същото семейство вируси като Тежкия остър респираторен синдром 

(ТОРС) и някои видове настинки. 

Какви са симптомите на COVID-19? 

Симптомите може да включват температура, кашлица и затруднено дишане. При по-

тежките случаи инфекцията може да причини пневмония или задух. В по-редки случаи 

заболяването може да има фатален изход. Симптомите са подобни на тези при грип или 

обикновена настинка, които са доста по-често срещани от COVID-19. Ето защо, за да се 

потвърди дали някой е заразен с COVID-19, са необходими изследвания. 

Как се разпространява COVID-19? 

Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек по въздушно-капков път (при ка- 

шляне и кихане). Възможно е и заразяване чрез допир до заразени с вируса повърхности 

и последващо докосване на лицето (напр. очите, носа, устата). COVID-19 може да оцелее 

върху повърхности в продължение на няколко часа, но обикновените дезинфектанти го 



убиват. 

Кои са най-застрашените групи? 

Всеки ден научаваме нови факти относно въздействието на COVID-19 върху хората. При 

по-възрастните хора и тези с хронични заболявания, като диабет и сърдечни заболявания, 

съществува по-голям риск от развитие на тежки симптоми. Тъй като това е нов вид вирус, 

все още няма яснота по какъв начин засяга децата. Знаем, че е възможно с вируса да бъ- 

дат заразени хора на всякаква възраст, но засега се съобщава за сравнително малък брой 

случаи на COVID-19 при деца. В редки случаи заразяването с вируса може да доведе до 

фатален изход – досега най-вече при възрастни хора със съпътстващи заболявания. 

Какво лечение се прилага при заразяване с COVID-19? 

Към момента няма създадена ваксина за COVID-19. Но много от симптомите подлежат на 

лечение и ако се потърси медицинска грижа на ранен етап, заболяването може да протече 

много по-леко. Провеждат се няколко клинични изпитвания за оценка на потенциално ле- 

чение срещу COVID-19. 

Как може да бъде забавено или предотвратено разпространението на COVID-19? 

Както и при други респираторни инфекции, като грипа или обикновената настинка, съб- 

людаването на мерките, определени от органите за обществено здраве, са изключително 

важни за забавяне разпространението на вируса.  

 

ЗАДАЧИ НА ПЛАНА: 

 

1. Доколкото е възможно да направим СУ „Димитър Маринов“  максимално безрискова 

среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на пандемия. Това 

предполага набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, 

включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на 

учениците като част от възпитателната функция на образованието; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със 

съмнение за COVID-19;  

3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в 

електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички 

училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните 

кризисни щабове за борба с COVID-19; 

4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 

групи;  



5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране; 

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически 

и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи 

училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за 

дооборудване и др. 

8. Да се положат усилия, за да не се допусне заклеймяване на ученици и персонал, които 

може да са били изложени на вируса. Важно е да не се забравя, че вирусът COVID-19 не 

прави разлика между отделните държави, различната етническа принадлежност, 

увреждания, възраст или пол.  

9. Средата в училище трябва да остане приветлива, зачитаща, приобщаваща и 

подкрепяща за всички.  

10. Снижаване до минимум сътресенията в учебния процес и защита на учениците и 

персонала от дискриминация. 

 

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ 
 

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ И МЕРКИ 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
 

Съблюдаването на основните принципи може да спомогне за осигуряване на 

безопасност в училще на учениците, учителите и персонала и за предотвратяване 

разпространението на болестта. Препоръките за здравословна среда в училищата включват: 

1. Болните ученици, учители и друг персонал не трябва да идват в училище. 

2. Училището трябва да наложи редовно миене на ръцете с чиста вода и сапун, 

дезинфектанти на спиртна основа / препарати за дезинфекция на ръце или хлорни 

дезинфектанти и поне веднъж дневно дезинфекция и почистване на повърхностите в 

училище. 

3. Училището следва да осигури вода, санитарни възли и условия за управление на 

отпадъците и да следва процедурите за почистване и обеззаразяване на околната среда. 

4. Училището трябва да насърчава социално дистанциране (термин, употребяван във 

връзка с определени дейности, целящи забавяне разпространението на силно заразна болест, 

включително ограничаване на масово струпване на хора). 



 

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ И МЕРКИ 

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ФАКТИ 
 

1. Запознайте се с основната информация за заболяването, причинено от коронавирус 

(COVID-19), включително неговите симптоми, усложнения, начини на заразяване и 

превенция на разпространението.  

2. Информирайте се от надеждни източници, като УНИЦЕФ, СЗО и националните 

здравни органи. Обърнете внимание и имайте предвид, че се разпространява фалшива 

информация/заблуди от уста на уста или онлайн. 

 
 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Сътрудничество с официалните власти. 

2. Отмяна или ограничаване на всякакви обществени събития/срещи, които обичайно се 

провеждат в училището, например, родителски срещи, коледни партита, рождени дни и т.н. 

3. Подчертаване на важността на честото миене на ръцете и хигиенизирането и 

осигуряване на необходимите хигиенни материали.  

4. Подготовка и поддържане на местата за миене на ръце с осигурени вода и сапун. 

5. Поставане във всяка класна стая дезинфекциращ гел за ръце на спиртна основа, както 

и на входовете и изходите. 

6. Почистване и дезинфекциране на училищната сграда, и особено източниците на вода 

и санитарните помещения поне четири пъти дневно, както и повърхностите, докосвани от 

множество хора (спортно оборудване, дръжки на врати и прозорци, учебни пособия и др.). 

7. Прилагане на практики за социално дистанциране, които включват: 

- стъпаловиден график за започване и приключване на учебния ден; 

- отменяне на събрания, спортни мероприятия и други събития, при които се съз- 

дават условия за струпване на голям брой хора; 

- когато е възможно, разместване на чиновете, така че разстоянието между тях да 

бъде поне един метър; 

- разясняване и личен пример за спазване на разстояние между хората и избягване на 

ненужно докосване. 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ 



 

1. Запознаване с наличната информация персонала, полагащите грижи лица и учени- 

ците, като се осигурява актуална информация за ситуацията със заболяването, както и за 

мерките за превенция и контрол в училището.  

2. Обръщане на внимание на полагащите грижи лица, че следва да уведомят 

училищните и здравните органи в случай на диагностициране на член от семейството с 

COVID-19 и да оставят детето си вкъщи.  

3. Използване на родителските активи и други механизми (например, групи във 

Фейсбук, установените канали за комуникация с родителите, електронната страница на 

училището, електронния дневник, профилът на училището във Фейсбук) за насърчаване на 

обмена на информация.  

4. Непременно да се отговаря на въпросите и притесненията на децата, включително 

чрез разработване на подходящи за децата материали, като напр. плакати, които могат да 

бъдат поставени на информационните табла, в тоалетните и на други централни места. 

 

АДАПТИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

КЪДЕТО Е УМЕСТНО 

 

1.  Актуализиране на Правилника за дейността на училището; 

2. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред; 

3. Актуализиране на Плана за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. 

4. Изготвяне на програми за инструктаж, инструктажи. 

 

НАБЛЮДАВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО В УЧИЛИЩЕ 
 
1. Прилагане на училищна система за контрол на отсъствията, която да следи за 

отсъствията на ученици и персонал, и сравняване на данните спрямо обичайните нива на 

отсъствие в училището.  

2. Уведомяване на местните здравни органи за сериозно завишаване броя на 

отсъстващите ученици и персонал поради респираторни заболявания. 

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И  НА 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 



1. В случай на отсъствие от училище/отпуск по болест или временно преустановяване 

работата на училищата да се осигури подкрепа за непрекъснат достъп до качествено 

обучение; 

2. Прилагане на стратегии за онлайн/е-обучение; 

3. Възлагане на задачи за четене и упражнения като домашна работа; 

4. Радио, подкаст или телевизионни програми с учебно съдържание; 

5. Възлагане на задача на учителите да осъществяват ежедневно или седмично 

дистанционно проследяване на работата на учениците. 

 

ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕЛЕВО ЗДРАВНО ОБУЧЕНИЕ 
 
Включване на теми, свързани с превенция и контрол на заболяването, в ежедневните занятия 

и уроци. Съдържанието следва да е съобразено с възрастта, пола, етническия произход и 

наличието на увреждания, а дейностите да са интегрирани в съществуващите учебни 

предмети.  

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Непременно изслушвайте притесненията на децата и отговаряйте на въпросите им по 

подходящ за възрастта им начин; не ги обременявайте с прекалено много информация.  

2. Насърчавайте ги да изразяват и споделят чувствата си. Обсъждайте различните 

реакции, които могат да проявят, и обяснете, че това са нормални реакции на необичайна 

ситуация. 

3. Подчертайте, че децата могат да направят много за собствената си безопасност и тази 

на другите. 

4. Запознайте ги с концепцията за социално дистанциране (да не стоят близо до 

приятелите си, да избягват струпване на много хора, да не докосват други хора, 

ако това не се налага и т.н.). 

5. Акцентирайте върху добрите хигиенни навици, като покриване на носа и устата със 

сгънат лакът при кашляне и кихане и миене на ръцете. 

6. Помогнете на децата да схванат основните концепции за превенция и контрол на 

заболяването. Използвайте упражнения, с които да демонстрирате как могат да се 

разпространяват микробите. Например, като използвате оцветена вода в пулверизатор и 

напръскате бял лист хартия. Наблюдавайте на какво разстояние ще се разпространят 

капчиците. 



7. Демонстрирайте защо е важно да се мият ръцете в продължение на 20 секунди със 

сапун и вода: 

–      Сложете малко брокат в ръцете на учениците и след това ги накарайте да ги измият 

само с вода и да обърнат внимание колко брокат е останал; после им кажете да измият ръцете 

си със сапун и вода, като ги мият в продължение на 20 секунди. 

- Нека учениците анализират текстове, за да определят случаи на високо рисково 

поведение да предложат коригиращо поведение: 

–  Например, служител идва на работа с настинка. Той киха и слага ръка пред устата си. 

Ръкува се с колега. Избърсва ръцете си с носна кърпичка след това и влиза в офиса. Кое от 

действията на служителя представлява риск? Какво всъщност е трябвало да направи? 

 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Непременно изслушвайте притесненията на учениците и отговаряйте на въпросите 

им. 

2. Подчертайте, че учениците могат да направят много за собствената си безопасност 

и тази на другите: 

3. Запознайте ги с концепцията за социално дистанциране. 

4. Акцентирайте върху добрите хигиенни навици, като покриване на носа и устата 

  със сгънат лакът при кашляне и кихане и миене на ръцете. 

5.  Напомнете на учениците, че могат да дадат пример на семейството за здравословно 

поведение. 

6. Насърчете учениците да предотвратяват и да се противопоставят на заклеймяването. 

7. Обсъдете различните реакции, които могат да проявят, и обяснете, че това са нормални 

реакции на необичайна ситуация. Насърчете ги да изразят и споделят чувствата си. 

8. Създайте ученическа агенция и нека учениците да популяризират факти, свързани 

с общественото здраве. 

9. Нека учениците създадат свои съобщения за обществени услуги чрез училищни 

обяви и плакати. 

10. Включете подходящи здравни теми в други учебни предмети. 

11. Природните науки могат да поемат изучаването на вирусите, предаването на 

             болести и значението на ваксините. 

12.  Социалните науки могат да се концентрират върху историята на пандемиите и 

            еволюцията на политиките за обществено здравеопазване и безопасност. 



13. Часовете на класа могат да овластят учениците да мислят критично и да действат 

активно, да бъдат ефективни комуникатори и активни граждани. 

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Непременно изслушвайте притесненията на учениците и отговаряйте на въпросите 

им. 

2.  Подчертайте, че учениците могат да направят много за собствената си безопасност 

и тази на другите. 

3. Запознайте ги с концепцията за социално дистанциране. 

4. Акцентирайте върху добрите хигиенни навици, като покриване на носа и устата със 

сгънат лакът при кашляне и кихане и миене на ръцете. Насърчете учениците да 

предотвратяват и да се справят със заклеймяването. 

5. Обсъдете различните реакции, които могат да проявят, и обяснете, че това са 

нормални реакции на необичайна ситуация. Насърчете ги да изразяват и споделят чувствата 

си. 

6.  Включете подходящи здравни теми в други учебни предмети. 

7.  Природните науки могат да поемат изучаването на вирусите, предаването на 

болести и значението на ваксините. 

8.  Социалните науки могат да се концентрират върху историята на пандемиите и 

вторичните последствия и да разгледат как обществените политики могат да насърчат 

толерантност и социално сближаване. 

9. Нека учениците създадат свои съобщения за обществени услуги чрез социалните 

медии, радиото или дори местни телевизионни програми: 

10. Часовете на класа могат да овластят учениците да мислят критично и да действат 

активно, да бъдат ефективни комуникатори и активни граждани. 

 

РЕАГИРАНЕ НА НУЖДАТА ОТ ПОДКРЕПА ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И 
ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА 
 
1. Насърчаване на децата да обсъждат въпросите и притесненията, които имат.  

2. Насърчаване на децата да разговарят с учителите, когато имат някакви въпроси или 

притеснения.  

3. Предоставяне на информацията по открит и съобразен с възрастта начин.  

4. Насочване на децата как да оказват подкрепа на съучениците си и да не допускат 

изолиране и тормоз.  



5. Придобиване на увереност, че учителите са информирани за местните ресурси с оглед 

собственото им благосъстояние.  

6. Работа с училищния медицински персонал/социални работници с цел установяване и 

оказване на подкрепа на ученици и персонал, проявяващи признаци на стрес. 

 

 

РОДИТЕЛИ/ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЛИЦА И ГРАЖДАНИ 
 

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ И МЕРКИ 

COVID-19 е нов вирус и все още не е ясно какво е въздействието му върху децата. Знаем, 

че е възможно с вируса да бъдат заразени хора на всякаква възраст, но засега се съобщава за 

сравнително малък брой случаи на COVID-19 при деца. В някои случаи заразяването 

може да доведе до фатален изход – досега най-вече при възрастни хора със съпътстващи 

заболявания. 

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ДАННИ 

Запознайте се с основната информация за заболяването, причинявано от коронавирус 

(COVID-19), включително симптоми, усложнения, начини на заразяване и превенция на за- 

разяването. Информирайте се от надеждни източници, като УНИЦЕФ, СЗО и националните 

здравни органи. Обърнете внимание и имайте предвид, че се разпространява фалшива 

информация/заблуди от уста на уста или онлайн. 

 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ НА COVID-19 (КАШЛИЦА, ТЕМПЕРАТУРА, 

ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ) ПРИ ВАШЕТО ДЕТЕ 

Потърсете медицинска помощ, като първо се обадите на обслужващото ви здравно 

заведение/личен лекар и в случай че бъдете посъветвани, го заведете за преглед. Не 

забравяйте, че симптоми като кашлица или температура могат да бъдат грипоподобни или 

сходни със симптомите на обикновената настинка, които са доста по-разпространени 

заболявания. Ако детето ви е болно, оставете го вкъщи и уведомете училището, че ще 

отсъства, и за симптомите, които проявява. Поискайте различни упражнения и материали за 

четене, така че учениците да продължат да учат, докато са вкъщи. Обяснете на детето си на 

достъпен език какво се случва и го уверете, че всичко ще бъде наред. 

 

НЕ СПИРАЙТЕ ДЕЦАТА ОТ УЧИЛИЩЕ, КОГАТО СА ЗДРАВИ 

Когато детето ви не проявява никакви симптоми, като температура или кашлица, най-добре 



е да посещава училище, освен когато е обявено предупреждение за опасност за общест- 

веното здраве или има някакви други официални указания, засягащи училището на вашето 

дете. 

Вместо да спирате децата от училище, научете ги на добри хигиенни респираторни практики 

и навици за миене на ръце в училище и на други места, като напр. често миене на ръцете 

(вж. по-долу), покриване на носа и устата при кихане или кашляне със свит лакът или със 

салфетка, която след това се изхвърля в кошче с капак; да не докосват очите, устата или 

носа си, ако не са си измили ръцете добре. 

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

 

Те са структурирани около няколко основни решения и предлагат комплекс от общи 

(задължителни) и препоръчителни (приложими частично и/или само в отделни училища) 

мерки и правила. 

 
Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила, 

които да се прилагат от всички училища.  

Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които училището избира и 

прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е отворен за 

промени, като в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19  в страната ще се 

допълва и обогатява постоянно с решения. 

А. Задължителните мерки в СУ „Димитър Маринов“ град Лом 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, учителска стая, библиотека и мястото за 

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

институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При 

учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по 

тяхно желание; 

- в училищните автобуси.  



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

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. Училището 

осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 

ползване, а за учителите -  маски или шлемове.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училището, бюра, чинове, 

маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, уреди, екрани, тоалетни чинии, 

мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия ще се увеличат, като в зависимост от обектите ще варират 

от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, в които 

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 

междучасие. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи 

за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно 

изхвърляне на боклука. 

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки 

курс. 

  Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията са публикувани на  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covi

d19_dobavjane_grajdani.pdf   

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и 

в тоалетните за всички ученици и работещи. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf


• Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, 

в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, 

лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

• 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. 

5. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

• Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата 

във връзка с епидемията.  

• Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

• Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и 

правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори. За биоцидите, които не са 

готови за употреба, се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно 

с медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.  

6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси. 

• Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да 

не позволява пряко взаимодействие между тях. 

• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

 

Б. Извън задължителните мерки в СУ „Димитър Маринов“ град Лом за 

ограничаване на рисковете от разпространение на вируса се включват: 
 



I. За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

• Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, 

а не учениците.  

• Ограничаване използването на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет и 

физкултурен салон. 

• Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. 

• Използване на един/а учебен чин/учебна маса/работно място от един ученик и разполагане 

на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени 

паралелки и по-големи класни стаи).  

• Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия 

ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел 

спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено 

при работата на учителите с повече от една паралелка. 

• Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките 

на паралелката/випуска (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата 

позволяват това). 

• Намаляване на ненужни предмети в коридорите/класните стаи. 

2. Коридори и стълбища 

• Регулиране на движението в сградата на училището без струпване на входа и при спазване 

на дистанция.  

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

• Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията. 

• Правила учениците да не се струпват. 

4. Входове 

• Използване на всички налични входове в сградата, така че да не се допуска струпване. 

Осигуряване на лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.  

• Разделяне на паралелките при ползване на различните входове. 

5. Хранене на учениците 

• Обособени зони за хранене за отделните паралелки. 

• Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

• Хранене в класните стаи, в училищния двор, в шатри, беседки и др. 

6. 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. 

• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция.  

• Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки. 

• Провеждане на повече занятия навън. 

• Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-

безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване. 

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. 

Учителска стая 

• По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват 

изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем. 

• Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ. 

• Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо 

помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

8. 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. 

9. Храни по Държавен фонд „Земеделие“ 

• Приемат се един път седмично. 

10. Озониране и пречистване на въздуха 

• Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които могат 

да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от системите 

пури да не продуцират озон (ozon-free).  

• Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и 

бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19. 

 

II. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 



• Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай 

на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата 

за контакт в двете институции. 

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, 

които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде 

към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки 

за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или 

случай на COVID-19, както и за отговорните лица. 

 

III. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 

• Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се 

осигурят от учители в училището. 

 

Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда 

от разстояние: 

• Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици). 

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта 

и уменията за саморегулация на учениците. 

• Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за 

безопасна работа в интернет 

 https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с  

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  

Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.  

• Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, 

родители за ОЕСР и на ресурси:  

o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение. 

o Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци 

на учители, качени на сайта на училището, и т.н.  

o Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна 

работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на 

обучение.  

o Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с 

теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони 

ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други 

електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в 

интерактивен и иновативен модел. 

 

В. 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. 

  

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

 

Сред приоритетните задачи на всяко училище е да създаде необходимите условия за 

бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел 

възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на  COVID-19 в училището. Това 

включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и 

спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен 

резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището. 

Подготвителни мерки: 

1. Място за временно отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми – 

кабинетът на медицинското лице.  

2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за 

наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица във 

видимо нездравословно състояние. Медицинското лице в училище ще извършва това в 



началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия 

учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците. 

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-

бързо да се определят потенциалните заболели. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището включват: 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

 

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). 

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – 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. 

• След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок 

с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция. 

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

• 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 директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със 

съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с 

ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да 

включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се 

разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна 

карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки 

контактни: 

o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 

и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

o Класният ръководител в начален етап на основно образование. 

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска 

за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди 

до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два 

дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на 

наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на 

личния лекар на детето и на РЗИ.  

• При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 

14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо 

дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и 

възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 

• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и 

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което 

стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 



 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

 

Първоначално поведение 

• Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място и му се предоставя 

маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.  

• Избягва се физически контакт с други лица. 

• При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи 

действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето 

учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с 

биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния 

лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

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

• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната 

РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на 

инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните 

мерки за изолацията в конкретния случай. 

• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и  учениците, 

които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

• Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да 

включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна 

карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови 

контактни: 

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – 

родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на 



клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 

лекар на детето и на РЗИ.  

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска 

за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 

• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди 

до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два 

дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната 

карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване 

на личните лекари и на РЗИ. 

• След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно 

почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до 

които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения 

може да се използват за учебни занятия или други цели. 

• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

 

 

 
 

 


