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ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 

1. В училищната сграда се влиза и излиза през точно определен вход, както следва: 

 Източен вход – САМО учениците от 1 до 4 клас 

 Вход на физкултурни салони – децата и учениците от ПГ и 5 до 7 клас 

 Главен вход – децата и учениците от ПГ и 8 до 12 клас, пътуващите ученици 

Да не се допуска струпване на входовете на училището. 

2. При влизане в сградата на училището задължително поставяйте предпазни средства – 

маска, шлем или др. Носете си резервни маски за подмяна на замърсените. 

2.1.Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица;  

- в училищните автобуси.  

2.2.Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

2.3.Маските за учениците се осигуряват от родителите на децата и учениците.  

3. Използвайте поставените дезинфектанти за ръце преди влизане в училище, след 

измиване на ръцете при ползване на тоалетна и преди хранене. Да се внимава да не 

пръсне в очите и ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА. Дезинфектантът за ръце се нанася върху 

чисти ръце.  

4. Носете си от къщи дезинфекциращи кърпички, гелове и др., вода за пиене и по 

възможност закуска. 

5. Задължително измивайте ръцете си с топла вода и сапун след кихане и кашляне, преди 

хранене, след ползване на тоалетна, след досег с животни и когато са видимо 

замърсени. 

6. При кихане и кашляне покривайте носа и устата с еднократна кърпа, която след 

употреба изхвърлете и измийте ръцете си с топла вода и сапун или използвайте 

дезинфектант за ръце. 
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7. Ограничете контактите си в рамките на съответната паралелка и класна стая. Стремете 

се да не се събирате на групи от 2-3 души извън класната стая като помежду ви има 

поне 1,5м. разстояние. 

8. В училищната библиотека, лавка и бюфет се допускат едновременно не повече от 2 

души при спазване на нужната дистанция. 

9. Не допускайте споделянето на храни, напитки, предмети. 

10. Обедното хранене се извършва по определен график, без да се допуска струпване 

на ученици, и в обособени зони за всяка паралелка. 

11. Проветрявайте класната стая през всяко междучасие. 

12. Ако имате температура, кашлица, затруднено дишане или други симптоми на остро 

респираторно заболяване не идвайте на училище, а своевременно потърсете личния си 

лекар. 

13. Ако по време на учебните занятия, някой почувства здравословно неразположение, 

веднага да уведоми класния ръководител и да потърси медицинска помощ в здравния 

кабинет в училище или при личния лекар. 

14. Забранява се идването в училище на ученици, които са болни с медицински бележки и 

посещават учебните часове по техен избор. 

15. Комуникацията извън учебните часове да  се осъществява в електронна среда (по 

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

комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни 

маски или шлем. 

16. Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на Вътрешните правила за работа в условията на COVID-19. 

 

Бъдете отговорни! 

От отговорното поведение на всеки от нас зависи да се ограничи разпространението на 

заразата. 


