
МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19 В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ИВАН П. ПАВЛОВ“ - РУСЕ 

 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Задължително носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите 

закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни 

възли, медицински кабинет, учителска стая и библиотека, за всички ученици, учители, в 

т.ч. от външните за институцията лица;  

3. Задължително носене на предпазни средства (маски или шлемове) в класните стаи и 

другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен 

салон) – от учителите; 

4. Задължително осигуряване на маски за ученици от техните родители;  

5. Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните занятия) 

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

маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, 

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

хигиеннните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат; 

 6. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие, като се обръща 

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

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 

междучасие;  

 7. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука във 

всички санитарни помещения и тоалетни; 

 8. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце; 

 9. Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците;  

 10. Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – например ИКТ кабинети, 

учебни кухни, кабинети по сервиране и барманство; 

 11. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това;  

 12. Ползване на материална база на работодателите; 

 13. Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя 

и първия ред маси/чинове на учениците; 



 14. Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи; 

 15. Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите в учебен 

корпус на Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе; 

 16. Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на 

входа и при спазване на дистанция; 

 17. Ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището; 

 18. Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция; 

 19. Провеждане на повече занятия навън; 

 20. Провеждане на занятия извън училището; 

 21. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая; 

 22. Осъществяване на комуникацията в електронна среда; 

 23. Осъществяване на комуникацията с родителите предимно с електронни средства, 

като индивидуални срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ; 

 24. 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; 

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

провеждане на часовете на открито; 

 26. Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн, 

като не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг; 

 27. 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; 

 28. 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; 

 29. 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; 

 30. Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които 

може да се осигурят от учители в училището; 

 31. Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем; 

 32. Създаване на групи за бърза комуникация; 



 33. Определяне на различна продължителност на електронните уроци; 

 34. Запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в 

интернет; 

 35. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за 

правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от 

COVID-19; 

 36. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки; 

 37. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти; 

 38. Поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за правилна 

хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на 

защитни маски;  

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

 40. Осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и 

недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние; 

 41. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

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

бързо да се определят потенциалните заболели; 

 42. 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. 

 


