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Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния 

процес в условия на пандемия от КОВИД-19 

 

Утвърдил: ...................... 

/Д. Стоянова, директор / 

1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време 

на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; 

3.Носене на защитна маска за лице 

3.1. Всички ученици от V до VII клас, както и целият педагогически и 

непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в 

училище/ЦСОП, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с 

неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19. 

3.2.Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за 

лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, 

фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни 

паралелки и персонал.  

3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за 

лице и в класната стая от пристигането им в училище/ЦСОП до приключване на 

изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат 

от теста – в дните на изследване. 

3.4. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от 

техните родители. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите, 

когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително 

е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и 

непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най—добрата 

комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. пaмyк; 2) 

външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може 

да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) средеи 

хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или 

памуиен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. Изключение 

от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи: 

3.5. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в 

следните случаи:  



а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  

б) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;  

в) за деца и ученици 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;   

г) 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. При желание на родителите и/или 

учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в 

училище. 

3.6. При желание на родителите, децата от предучилищните групи или учениците 

от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на 

целия им престой в училище/ЦСОП. 

 Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата; 

 Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 Защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на 

предната част; 

 След сваляне на маската ръцете се измиват с вода п сапун или се обтриват с 

дезинфектант за ръце; 

 Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне; 

 Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни; 

 

4. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение 

на санитарните помещения (влизат само по двама), по време на междучасията; 

5. Да не споделят общи предмети или храна. 

6.  Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене 

7. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице 

или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда). 

8. Стриктно спазване на лична хигиена. 

 Старателно измиване на ръцете: 

когато са видимо замърсени 

- след кихане или кашляне 

- преди, по време и след приготвяне на храна 

- преди хранене 

- след ползване на тоалетна 

- след досег с животни 

- при непосредствена грижа за болен. 

 

Ръцете се мият 20 секунди със сапун. 

 При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно 



или частично вирусоцилно действиие за обтриване на сухи ръце, като се обръща 

специално внимание на палците, между пръстите, върховете пръстите, гърба на 

дланите. 

 

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на 

кожата посочено на етикета на дезинфектанта. 

9. Контролиран достъп до училищния двор в училищната сграда, недопускането на 

външни лица чрез: 

- осъществяването на дежурство по график от дежурни учители на входа на 

училището; 

- определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор; 

комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и 

консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. 

 


