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УТВЪРЖДАВАМ: 
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МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПГ „СТЕФАН КАРАДЖА“ 

ГР. ЕЛХОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В 

УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

Общи мерки 

1. Определяне от директора на лице, отговорно за организация и 

спазване на правилата във връзка с епидемията. 

Срок: 15.09.2021г.   Отговорник: Директор 

2. Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията 

на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

Срок: 15.09.2021г.   Отговорник: Директор 

3. Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със 

здравните изисквания. 

Срок: постоянен   Отговорник: Директор 

4. Ограничаване на достъпа на външни лица на територията на ПГ 

„Стефан Караджа“ гр. Елхово. 

Срок: постоянен   Отговорник: Охрана 

5. Наблюдение на влизащите лица за симптоми и недопускане на 

такива с прояви на остри заразни заболявания.  

Срок: постоянен Отговорник: Ученици,   

педагогически специалисти и  

      непедагогически персонал 

6.  Инструктаж на лицата, осигуряващи пропусквателния режим 

относно характерни симптоми на COVID-19. 

Срок: 15.09.2021г.   Отговорник: Таня Никова 

 

 

 



Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

Срок: постоянен   Отговорник: Ученици,   

        педагогически специалисти и  

       непедагогически персонал  

2. Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната 

епидемична обстановка е задължително. 

Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители. 

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива 

или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски. Изключение от 

изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните 

случаи:  

 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  

 За учениците от предучилищните групи;  

 За деца със специални образователни потребности, при които има 

установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и 

становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;  

 За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 

1,5 м между тях и местата на учениците;  

 В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на 

открито;  

 В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в 

конкретния час помещението се използва само от една паралелка при 

дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване. 

Срок: 15.09.2021г.   Отговорник: Ученици,   

        педагогически специалисти и  

       непедагогически персонал  
 

Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

1. Ежедневно двукратно  (преди началото и след приключване на 

часовете) влажно почистване и дезинфекция на всички критични 

точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни 

чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на 

COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да 

се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден 

до дезинфекция на всеки час 



Срок: постоянен   Отговорник: Хигиенисти  

2. Допълнителна дезинфекция на всички критични точки се 

осъществявя при смяна на класа  в даден кабинет или другите 

учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, 

физкултурен салон) 

Срок: постоянен   Отговорник: Хигиенисти  

3. Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, 

работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко 

междучасие;  

Срок: постоянен   Отговорник: Хигиенисти  

4. Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час; 

Срок: постоянен   Отговорник: Хигиенисти  

5. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и два 

пъти по време на часа за по 1 минута, като се обръща специално 

внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, 

работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и 

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

Срок: постоянен Отговорник: Хигиенисти, 

педагогически специалисти  

6. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището да се 

следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен 

сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. 

Срок: постоянен Отговорник: Хигиенисти,  Домакин  

7. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

Срок: постоянен   Отговорник: Домакин  

8. Поставяне на 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. 

Срок: постоянен   Отговорник: Домакин  

9. Да не използват чужди телефони, бюра, работни инструменти, когато 

е възможно. 

Срок: постоянен   Отговорник: Ученици,   

       педагогически специалисти и  



      непедагогически персонал  

Мерки за максимално ограничаване на контактите между ученици 

от различни паралелки при осъществяване на заниманията по 

интереси. 

1. 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. 

   Срок: постоянен Отговорник: Педагогически 

специалисти  

2. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се 

прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на 

здравеопазването. 

Срок: постоянен   Отговорник: Учител ФВС  

3. Предварително проучване на планираните и реализирани   

противоепидемични мерки и условията на труд сред фирмите-

партньори за организирането и провеждането на производствените 

практики  

Срок: постоянен   Отговорник: ЗДУПД 

 

Възпитателните 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 от COVID-19.  

Срок: постоянен Отговорник: Педагогически 

специалисти  

2. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая 

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

Срок: постоянен Отговорник: Педагогически 

специалисти  

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

Срок: постоянен Отговорник: Педагогически 

специалисти  

4. Поставяне на видно място – в коридори/ тоалетни информационни 



материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на 

физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

Срок: 15.09.2021г.    Отговорник: Таня Никова 

 

Мерки за осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класовете провеждат учебните занятия в точно определени кабинети 
VІІІ а кл. – кабинет № 3      XІ а кл . – кабинет № 3,УПБ- 2 

VІІІ б кл. – кабинет № 6      XІ б кл . – кабинет № 2, УПБ-2 

  ІX а кл . – кабинет № 1           XІІ а кл . – кабинет № 4, УПБ-2 

  ІX б кл . – кабинет № 4            XІІ б кл . – кабинет № 1, УПБ-2 

  X а кл. – кабинет № 8 

  X б кл. – кабинет № 5 

Срок: 15.09.2021г. Отговорник: Директор 

2. Часовете по ИТ, информатика, учебни, лабораторни и производствени 

практики, физическо възпитание и спорт се провеждат в обособените за 

целта места при извършване на дезинфекция след всеки клас. 

Срок: постоянен Отговорник: Директор 

3. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това.  

Срок: постоянен   Отговорник: Директор,  

      педагог. специалисти 

4. Намаляване на ненужни предмети в коридори/ класни стаи.  

Срок: 15.09.2021г.    Отговорник: ЗДУПД 

5. Провеждане на производствени практики при конкретен работодател 

при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

Срок: постоянен Отговорник: ЗДУПД, учители по 

практика 

6. Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите в 

УПБ- 2  

вход- до работилница по заваряване 

изход- до работилница по стругарство 

Срок: постоянен Отговорник: ЗДУПД 

7. Дежурните учители не допускат струпване на  учениците. 

 Срок: постоянен Отговорник: ЗДУПД, дежурни 

учители 

8. Осигуряване на лице на всеки вход, което следи за пропускателния 

режим. 

Срок: 15.09.2021г. Отговорник: Директор 



9. Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на 

училището  

Срок: постоянен Отговорник: Охрана 

10. Допускане на придружители на деца със СОП в училището при 

спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

Срок: постоянен   Отговорник: Охрана 

11. Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя 

им в учителската стая. 

Срок: постоянен Отговорник: Педаг. специалисти 

12. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда 

(по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от 

пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и 

носене на защитни маски или шлем. 

Срок: постоянен Отговорник: Педагог. Специалисти, 

непедагог. персонал 

13. Комуникация с родителите да се осъществява предимно с електронни 

средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по 

предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 

Срок: постоянен Отговорник: Педагог. специалисти 

14. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, 

общи събрания и педагогически съвети се провеждат в електронна среда, а 

при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което 

гарантира спазване на правилата на МЗ. 

Срок: постоянен Отговорник: Педагог. специалисти 

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

възможно провеждане на часовете на открито 

Срок: постоянен Отговорник: Учител ФВС 

16. Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете по 

физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час 

помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 

1,5 м между учениците и при редовно проветряване.  

Срок: постоянен Отговорник: Учител ФВС 

17. Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, 

при спазване на дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя. 

Срок: постоянен Отговорник: Учител ФВС 

18. Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с 

брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет 



https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,  

Срок: постоянен Отговорник: Диян Франсъзов 

19. Настоящите мерки са отворени и подлежат на промяна, в зависимост от 

промяна на обстановката и решенията на здравните власти:  

- един път седмично 

- извънредно, при наличие на болен 

Срок: постоянен Отговорник: Директор 

 

 

Настоящите мерки за работа в ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово през 

учебната 2021/ 2022 година в условията на Covid-19 са приети на 

заседание на Педагогическия съвет с Протокол №12  от 13.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


