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Мерки за  здравословни и безопасни условия във 
връзка с инфекцията COVID-19  

на НУ ,, Никола Фурнаджиев“-гр. Пазарджик 

     Мерките са задължителни и препоръчителни за всички 
родители, ученици и служители, пребиваващи в институцията  
 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 
разпространение на вируса включват: 

1.Организационни правила: 

-  режим на достъп до училищната сграда -учениците влизат и излизат  по 
класове и групи през двата входа на училището и се движат по специално 
указани маршрути 

-дневният режим на учебните часове, заниманията в ЦОУД, групи по 
интереси и други се осъществяват по разминаващи се  графици, 
минимилизиращи  възможностите за контакти между отделните класове и 
групи 

-провеждане на учебни часове на открито, отдих по време на междучасие 
или други дейности се провеждат в обособени за всеки клас или група 
сектори 



 

-храненето (закуска или обяд) се извършва по предварително установени 
графици и при спазване на всички хигиенни изисквания 

2. Правила на комуникация: 

-родители и външни лица  нямат достъп до вътрешността на училищната 
сграда, освен ако нямат предварително  насрочена среща с Директор, 
Заместник Директор, член на педагогическия колектив, или с  цел 
получаване и предоставяне на задължителни документи при 
административния персонал, като спазват  регистрационния режим на 
училището 

-в двора на училището всички присъстващи спазват задължителна 
дистанция от 1,5м 

-в класните стаи, стълбища ,коридори, помещенията за хранене и др. се 
спазва максимално според условията разстояние между комуникиращите 
ученици и служители 

3. Хигиенни правила 

А.Общи: 

-дезинфекция на повърхности-ежедневно двукратно  влажно почистване и 
дезинфектиране на подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, 
прозорци, ключове за осветление,парапети,уреди,екрани,клавиатури,тоа-
летни,мивки,кранове и др., а при наличие на COVID-19, хигиенните и 
дезинфекционните  мероприятия трябва да се увеличат до 4 пъти на ден, 
или на всеки час 

-задължително проветряване на класните стаи и коридорите през всяко 
междучасие, а при необходимост и по-често 

-във всички санитарни помещения и тоалетни в училището се осигуряват 
своевременно течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки, както и 
регулярно изхвърляне на боклука 

Б. Лични хигиенни правила 

-носене на лични предпазни маски ,шлемове , ръкавици 

-често миене на ръце, особено след посещение  на тоалетна, преди и след 
хранене, след отдих на открито, физически занимания, при кихане и 
кашляне, ако ръцете са използвани като предпазна мярка за момента 



-елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, 
устата и очите 

-недопускане на размяна на храна, лични вещи или близки физически 
контакти между учениците, а също така ,между ученици , учители и други 
лица, намиращи се на територията на училището 

В. Правила за ползване на лични предпазни средства-маски, шлемове, 
ръкавици 

а) ученици-носенето на маски или шлемове е задължително  по време на 
междучасията, при движение  по коридорите  на училището. В класните 
стаи, по време на учебните часове се носят по желание 

б) учители: 

-класни ръководители и ръководители на ГЦОУД, работещи само с един 
определен клас или група не носят маски по време на учебните часове 

-учителите специалисти, работещи с повече от един клас или група носят 
маски или шлемове задължително във всички учебни часове 

-учители ,на които се налага по-близък физически контакт с учениците (в 
първи клас, при работа с компютри и други ситуации) ,трябва да носят 
ръкавици. 

в)всички служители в НУ,, Н. Фурнаджиев“-гр.Пазарджик,  независимо 
от заеманата длъжност, носят предпазни маски или шлемове, когато са на 
закрито, във вътрешността на училището, като част от националните 
противоепидемиологични мерки, приети от МЗ. 

г)всички външни посетители носят задължително маски или шлемове 

 

4.Задължения на родителите 

-да изпращат децата на училище в добро здравословно състояние 

-да осигурят поне два броя маски за деня 

-да информират своевременно  училищните власти, ако в семейството има 
случай на COWID-19,или са били контактни с лица, заразени с инфекцията 

-в случай на проявени болестни симптоми от дете по време на учебния 
процес, то да бъде изведено от училището по най-бързия  и безопасен 
начин 

 



 

5.Задължения на Училището 

-да осигури ред и спазване на задължителните  хигиенно-епидемиологични 
мерки с цел опазване живота и здравето на децата, служителите и 
временно пребиваващите лица на територията на учебното заведение 

-да осигури необходимите условия на медицинския специалист за 
проверка на здравното състояние на децата в началото на учебния ден с 
цел, недопускане на болни деца в училището 

-да осигури необходимите хигиенни почистващи материали, както и лични 
предпазни средства(маски,шлемове,ръкавици) за всички служители на 
училището 

-да осигури помещение за изолиране на ученици с грипоподобни симптоми 
и да уведоми медицинският специалист и родителите 

-да провежда подходящи за възрастта образователно-възпитателни беседи 
сред децата с цел запознаване и предпазване от инфекцията COVID-
19,както и създаване на трайни хигиенни навици 

6.Задължения на учениците 

-да спазват хигиенните мерки 

-да уведомяват учителите в случай на неразположение 

-да спазват дистанция 

7.Задължения на помощния персонал 

-да се грижи ежедневно за общата хигиена и дезинфекция на всички 
помещения в училището според  указанията на Директора и общите 
правила 

-да осигурява своевременно течни сапуни, дезинфектанти и салфетки, 
където са изчерпани 

-да проветрява редовно всички помещения 

 

 

 

 


