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И Н С Т Р У К Т А Ж 

на учениците от СУ „Васил Левски“ 

за осигуряване на здравословно и безопасно пребиваване  

в училище в условията на COVID- 19  

 

1. Задължително е спазването на обявените общи здравни мерки на МЗ;  

2. С цел опазване живота и здравето на учениците и избягване разпространението на COVID- 19 в 

училище е създадена организация за контрол на входа, по отношение броя на влизащите лица; 

недопускане на струпване на ученици и спазването на дистанция повече от 1,5 м; 

3. Изпращането и посрещането на учениците да се осъществява само и единствено пред 

централния вход – за учениците от 1 – 4 клас ;  южен вход – за учениците от 5 -12 клас; 

4. Допускането на придружители на учениците със СОП в училище ще се извършва при спазване 

на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция; 

5. Индивидуалните срещи и консултации с учителите ще се провеждат по предварителна уговорка 

и при спазване на изискванията на МЗ; 

6. Учениците с проявени остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица, хрема и 

други) и във видимо нездравословно състояние няма да бъдат допускани в сградата на училището; 

7. Да разполагат с лични предпазни средства (защитна маска за лице - повече от 1 брой, шлем, 

ръкавици и др.); 

8. Да избягват докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и устата; 

9. Физическото взаимодействие  с учениците от другите паралелки в т. нар. критични зони- коридори, стълбища, 

тоалетни, столова, бюфет, компютърни кабинети, физкултурен салон трябва да бъде максимално ограничено; 

10. Задължително е спазването на правилата за лична хигиена /използването на топла вода и сапун, 

дезинфектант/, което е показател за отговорно поведение към себе си и към останалите; 

11. Да избягват докосването на предмети в класната стая, в общи помещения и да не използват тези на 

съучениците си; 

12. Споделянето на храни и напитки е недопустимо, организацията за хранене ще бъде съобразена със 

създаването на безрискова среда; 

13. При установяване на ученик с грипоподобни симптоми, същият ще бъде изведен от останалите, а 

родителите му ще бъдат незабавно информирани за да организират неговото прибиране в къщи; 

14. При установяване на ученик с COVID- 19 всички контактни лица се поставят под 14- дневна карантина и 

продължават обучението си в електронна среда, при физическа възможност от тяхна страна, по утвърденото 

седмично разписание за периода на карантината; 

15. Ученик се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния 

лекар, че е клинично здрав. 

 


