МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА COVID - 19
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ШУМЕН
УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Една от основните задачи на служителите при СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен е да
подготви за пълноценен живот всяко дете, като му даде възможност да придобие необходимите
знания и умения, да го възпита и да подкрепи личното му развитие. Освен това изключително
важно е да се опази здравето на децата, на работещите в училището, на семействата и на всички
около

нас

в

условията

на

продължаваща

пандемична

ситуация,

обусловена

от

разпространението на COVID – 19.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1.

Осигуряване на максимално безрискова среда в условията на епидемия в СУ

„Сава Доброплодни“ – гр. Шумен.
2.

Своевременно предприемане на действия съгласно здравните правила при всеки

един случай на заболял или със съмнения за COVID – 19.
3.

Готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в

електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или цялото училище).
4.

Осигуряване на условия за непрекъснатост на обучението за ученици от рискови

5.

Осигуряване на допълнително обучение и подкрепа за ученици, пропуснали

групи.
учебни занятия поради здравословни причини, в т.ч. и поставяне под карантина.
6.

Поддържане на добър психоклимат на работа и учене с цел редуциране на

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.
7.

Подобряване на педагогическите и организационни модели и практики;

възможност за иновации в учебния процес.
І.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

МЕРКИ

ЗА

ОГРАНИЧАВАНЕ

НА

РИСКОВЕТЕ

ОТ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА:
1.

В общите закрити части на СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен, преддверие,

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека,
бюфет, столова за всички ученици, учители, в т. ч. от външните за училището лица е задължително
носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове).

2.

Обособяване на 3 входа (източен, северен и южен), измерване на температура и

дезинфекциране на крака/ръце. Учениците, обучаващи се на първия етаж, влизат и излизат през
северен вход. Учениците, обучаващи се на втория етаж, влизат и излизат през южен вход.
Учениците, обучаващи се на третия етаж, влизат и излизат през източен вход.
3.

В класни и други учебни помещения (хореографски зали, кабинети, физкултурен

салон – малък и основен) е задължително носенето на лични предпазни средства от учителите,
които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап.
4.

Личните предпазни средства (маски, шлемове и дезинфектанти) за учениците се

осигуряват от техните родители.
5.

Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие.

6.

Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване за всяка смяна)

почистване и дезинфекция на подове в училището, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, ключове
за осветление, парапети, уреди, екрани, мивки, кранове и др.
7.

Дезинфекция по време на всяко междучасие на повърхностите, мишките,

клавиатурите и др. в учителска стая, компютърни кабинети, физкултурен салон, хореографски
зали.
8.

При потвърден случай на COVID – 19 хигиенните и дезинфекционните мерки да се

увеличат като варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
9.

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

в тоалетните за всички ученици и работещи.
10.

Да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и

дезинфектант във всички санитарни помещения и тоалетни в училището.
11.

Да се следи от всички учители за правилното използване на личните предпазни

средства от учениците.
12.

Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на трите входа на

училището и учителската стая.
13.

Звънец за излизане от учебен час със следния запис: Учебният час приключи! Моля,

отворете прозорците! Поставете личните си предпазни средства! Спазвайте дистанция!
14.

Провеждане на петминутка в началото на първия учебен час за смяната – с цел

напомняне на учениците за спазване на дистанция, миенето на ръце и поставянето на
дезинфектант.
15.

Разглеждане в първия час на класа на теми, свързани с предстоящата различна учебна

година, включващи следните моменти:
 своевременно уведомяване на медицинското лице в училището при наличие на симптоми
за заболяване;

 защо се налагат промени и как да се справим заедно;
 необходимите промени в училището (какви правила трябва да се спазват, за какво да се
внимава);
 разговор с учениците как да се държат със свой приятел/съученик, ако той е в изолация.
16.

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

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и
осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
17.

Консултациите по всички учебни предмети се провеждат в електронна среда от

разстояние, съгласно утвърден от директора на училището график.
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ:
1.

Провеждане

на

периодични

разговори/беседи,

съобразени

с

възрастовите

особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в
условията на епидемия от COVID – 19. Основна цел е да се напомни на учениците за спазване и
съблюдаване на правилата за лична хигиена, 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 на информационни материали за правилна хигиена на

ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
ІІІ. ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ:
1.

Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.

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.
3.

Провеждане на разяснителна кампания на педагогическите и непедагогическите

специалисти от медицинските лица в училището за разпознаване на симптомите на COVID – 19 с
оглед бързото определяне на потенциалните заболели.
4.

Информиране на родителите за начина на уведомяването им при възникване на

съмнение за случай на COVID – 19, както и за последващите мерки.
5.

Попълване в началото на учебната 2020/2021 година от родителите/настойниците на

информирано съгласие, изготвено по образец на училището.
ІV. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ:
1. Носенето на лични предпазни средства (маски или шлемове) в класната стая от учениците.

2. С цел осигуряване на максимално безопасна среда за учениците родителите да осигуряват
необходимите храни и напитки за деня.
3. Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се
местят, а не учениците.
4. Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за
осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет и физкултурен
салон.
5. Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж 
6. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато учебното съдържание и
метеорологичната обстановка позволява това.
7. Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и
при спазване на дистанция.
8. 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.
9. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и
заседания на педагогическите съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в
поголямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
10. 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 25 подходящи помещения в
училището.
11. Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици при ползване на училищния бюфет.
12. Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.
13. Хранене в училищния двор и беседки, когато метеорологичната обстановка позволява това.
V. ПЪРВОНАЧАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID – 19
ПРИ УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО:
1. Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се
прибере у дома. Същото се намира на I етаж в сградата на училището до медицинския кабинет.
2. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
3. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат
ученика, като се съобразят с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възможност).
4. 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.
5. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък
срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
6. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
7. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска
бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
VІ. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID – 19 ПО
МЕТОДА PCR НА УЧЕНИК:
1.

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.
2.

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.
3.

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

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14дневна 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.
o

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.
o

осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост

от конкретната ситуация.

VІІ. ПЪРВОНАЧАЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID –
19 ПРИ ВЪЗРАСТЕН В УЧИЛИЩЕТО:
1.

Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето

си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
2. Избягва се физически контакт с други лица.
3. При възможност използва личен транспорт за придвижване.
4.

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.
5.

Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на

лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
6. Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
7.

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

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
8. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
9.

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

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
VІІІ. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID – 19 ПО
МЕТОДА PCR НА ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК:
1.

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.
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.
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.
3.

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.
4.

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

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14дневна 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.
o 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.
o осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПЛАВНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО
ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1.

Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността

на информацията в електронна среда. 
2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
3.

Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се

прилага следният приоритетен ред:
– използване на единна платформа за цялото училище;
– ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения
от учителите и учениците в съответния випуск;
4. Синхронизиране на използваните от различните учители платформи
5. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
– синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
– асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат
участието и ангажираността на ученика)
– редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете
на синхронно ОЕСР).

