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ПЛАН ЗА РАБОТА НА 129 ОУ “Антим I”  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ (от COVID-19 или 

други остри заразни болести) 

 

I. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията (могат да се променят 

при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.) 

А. Общи противоепидемични мерки: 

 

1. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между 

педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището.  

2. Носене на защитна маска за лице в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, 

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

библиотека, бюфет и столова (освен при хранене)  Маските за учениците се осигуряват от 

децата, респ. техните родители. Използването на защитна маска за лице трябва да се 

разглежда като допълнителна мярка, а не като заместител на основните 

противоепидемични мерки, които се препоръчват за намаляване предаването на новия 

коронавирус, като физическа дистанция, стриктна хигиена на ръцете, респираторен 

етикет, оставане у дома при поява на симптоми на инфекциозно заболяване или настинка 

и избягване на докосването на лицето, носа, очите и устата.   

3. Проветряване, почистване  и дезинфекция  

1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по 

време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; 

2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути; 

3. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, учи-

телски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на асан-

сьори, парапети, уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други; 

4. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно 

почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на 

санитарните помещения по график; 

5. Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно; 

6. Провеждане на дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди всеки курс; 

7. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване 

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда 

допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на 

дезинфекцираните повърхности и предмети. 

 

4. Хигиена на ръцете 

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

тоалетните за всички ученици и работещи.  

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа 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. 
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5. . Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ 

„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“   

6. 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.  

Членове на училищен координационен съвет: 

1. Гергана Бенчева-Дринчева 

2. Изографил Яков 

3. Ина Герговска  

 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, съгласно издадените от МЗ 

разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.  

 

7. 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. 

8.  

 

Б. Възпитателни мерки:  

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. 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. 
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В. Специфични мерки: 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В 129 ОУ „АНТИМ I“ 

В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЯ 

/Всички набелязани мерки от учебното заведение са съобразени с указанията на МОН, РЗИ и 

Здравното министерство, като са приложени съобразно възможностите на сградния фонд на 

училището/ 

 

1. Достъп на учениците до сградата на училището. 

  Учениците влизат в сградата през централния вход на ул.“Султан тепе 1“ при спазване на 

дистанция 

 В зависимост от етапа на разпространение на COVID-19 в София-град и въведените 

противоепидемични мерки от МЗ, се провежда филтър за наличие на ученици с клинични 

симптоми и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично 

оздравяване.  

 

2. Движение на учениците в сградата. 

 Струпването на групи деца на входа, изхода и на територията на училището е забранен. 

 Учениците се движат по стълбището и коридорите в дясната част и следвайки маркировката 

 

3. Напускане на сградата. 

 Родителите нямат право да влизат заедно с учениците в сградата на училището. 

 Родителите посрещат децата си на изхода, спазвайки дистанция. 

 

4. Дневен режим 

1. Посрещане на учениците 

Посрещането на учениците се извършва от дежурен учител по предварително изготвен от 

директора график.  

Учениците от 1-ви и 2-ри клас започват учебни часове в 8:20 с цел избягване на струпване на големи 

групи на едно място и спазване на дистанция. 

Учениците от 3-ти до 7-ми клас започват учебни часове в 7:30 и влизат в сградата на училището при 

стриктно спазване на противоепидемичните мерки, за което следят дежурните учители. 

2. При възможност големите междучасия на учениците се провеждат стъпаловидно.   

3. Хранене 

Закуската на учениците се осъществява само в голямото междучасие на определените за това 

места. 

Обедното хранене на учениците от 1., 2. и 3. клас се извършва по график с разминаване в 

периода 12:15 – 13:25. 

4. Взимане на учениците 

Първи клас и втори клас.  

Учениците, които си тръгват на обяд се изпращат от класния ръководител до определеното за 



 

4 
 

тях място, което се намира под козирката на главния вход на училището.  

Родителите са длъжни да осигурят взимането на децата не по-късно от 12:30 ч. 

Трети и четвърти клас.  

Взимането на учениците е в интервала от 12:30 до 12:40ч. пред главния вход. 

Учениците от 5-ти до 7-ми клас напускат района на училището непосредствено след като са 

приключили учебните си занятия. 

 

5. Училищен двор 

 Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден; 

 Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в 

училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа 

дистанция и дезинфекция; 

 Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор; 

 Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно. 

6. Комуникация. Учителска стая 

 Осъществяване на по-голяма част от комуникацията в електронна среда, спазване на 

изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от пряка 

комуникация; 

 Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации 

по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ; 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на ученическия 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 

7. Физкултурен салон 

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на 

часовете на открито и няма възможност за провеждане на часа в друго подходящо помещение в 

училището; 

8. Библиотека 

 Регулиране на достъпа с цел осигуряване на необходимата дистанция. 

 

II. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището 

 

Протокол 1 

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

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

загуба на вкус и обоняние и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището 

неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19: 

1. Ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначеното за 

такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител; 

2. На ученика се поставя маска, ако няма такава, с размер, подходящ за възрастта; 

3. Незабавно се осъществява връзка с родител, като се изисква да отведе ученика при 

съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на 

личен транспорт при възможност); 

4. Уведомява се и личния лекар; 

5. На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически 

контакт и да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на 
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здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. 

необходимост от провеждане на антигенен или PCR тест за COVID-19 в лабораторни условия; 

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

при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ; 

7. Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите 

ученици; 

8. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден 

документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за 

преболедуване. 

 

Протокол 2 

В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 на 

ученик: 

1. Родителите следва да 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. 

2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат 

да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в 

зависимост от указанията на РЗИ. 

3. За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в 

училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на 

съответното училище спазва предписанията на РЗИ. 

4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в 

зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 5-дневна карантина се поставят 

следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 

а) Ученици от същата паралелка; 

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

разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-

малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

5. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа 

преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 

COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след датата на вземане на проба за лабораторно 

изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

6. Всички контактни лица се информират 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. 

7. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават 

за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след 

тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ 

и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на 

безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в 

домакинствата). 

8. След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 
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повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 

часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия. 

9. Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира 

в зависимост от конкретната ситуация. 

 

Протокол 3 

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

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

стомашно разстройство и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището 

неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19: 

1. Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска; 

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

действия, в т.ч. решение дали да се направи тест – PCR или бърз антигенен тест; 

3. При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си 

състояние след преглед или направена консултация; 

4. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при спазване 

на изискванията за дезинфекция на РЗИ; 

5. Лицето се допуска отново на работа в училището само след представяне на валиден 

документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за 

преболедуване. 

 

Протокол 4 

В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 при 

служител: 

1. Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, 

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

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

адекватните мерки за изолация в конкретния случай. 

2. 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. 

3. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат 

в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище изпълнява 

предписанията на РЗИ. 

4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат 

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

5. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 5-

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

високорискови контактни: 

а) Учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен ръководител; 

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

разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

в) Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-

малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

6. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа 

преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 
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COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

7. Всички контактни лица се информират от РЗИ 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. 

8. След като заразеното лице напусне училището, се извършват 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 могат да се използват за учебни занятия или други цели. 

9. Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 

Информиране на родителите и общността  

 

1. 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 интернет страницата на съответното училище. 

Информацията може да се предоставя също и по предварително оповестен начин – чрез съобщения, 

чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща.  
2. По подходящи начини училището осъществява информационна кампания сред родителите, 

учителите и учениците за значението на задължителните и препоръчителните мерки и на 

ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. Кампанията може да 

бъде провеждана съвместно с представители на регионалните здравни инспекции, на общините, на 

регионалните управления на образование, с участието на медицински специалисти и местни лидери 

на общността. 

В зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно и общинско ниво се 

прилага съответния сценарий и насоки, изготвени от МЗ и описани в  Приложение 1. 

По отношение на преминаването от присъствено обучение към обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС) и обратно се спазват мерките от Приложение 2.  

Списък на заболявания, при които се препоръчва преминаване в ОРЕС поради установен по-висок 

риск от СOVID-19 е даден в Приложение 3.  

Забележка: Настоящият план е актуализиран в съответствие с Националния оперативен план за 

справяне с пандемията от COVID-19, приет с решение на №474 на Министерския съвет от  14.07.2022 

г., публикуван на страницата на Министерство на Здравеопазването 

(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/07/15/nacionalen_operativen_plan_za_spraviane_s_

pandemiata_ot_covid-19.pdf)  на 15.07.2022 г., Заповед РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на 

здравеопазването  и  Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. и подлежи на промяна при 

необходимост.  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/07/15/nacionalen_operativen_plan_za_spraviane_s_pandemiata_ot_covid-19.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/07/15/nacionalen_operativen_plan_za_spraviane_s_pandemiata_ot_covid-19.pdf

