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УЧИЛИЩЕН ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН ПЛАН 

ЗА РАБОТА В „СУ САВО САВОВ“ 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД РД-01-435/ 09.09.2022  

НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

В съответствие с Националния оперативен план за справяне  с пандемията от 

COVID-19 и зап. РД-01-435/ 09.09.2022 г. на министъра на здравеопазването на 

територията на СУ „Саво Савов“ се въвеждат следните мерки за учебната 2022 / 

2023 год.: 

 

I. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни 

паралелки между педагогическия персонал и между родителите и 

персонала на училището 

 

1.1  Спазване на създадената организация за  придвижване на учениците и 

учителите  в коридорите и по стълбите указана със стрелки. 

1.2  Осигурено  максимално възможно физическо отстояние между учителя и 

местата на учениците в кабинетите. 

1.3  Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по Физическо 

възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. 

1.4  Определяне на зони игри и занимания за паралелки /по випуски/ в 
училищния двор;  

 
1.5  Използване на Физкултурния салон само от една паралелка в един учебен 

час при възможност, съобразно атмосферните условия за възможен спорт 

на открито. 

1.6  Обособена  зона за хранене в голямото междучасие – топлата връзка 

между корпус 1 и 2. 

1.7 Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал 
(провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние (по телефон, 
електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка 
комуникация, колективни срещи могат да се провеждат по класове в 
Аудитории 1 и 2 и Музикалната зала.  

 
1.8 Осъществяване на събрания на Обществения съвет, на Ученическия 

съвет,  Общи събрания и Педагогически съвети в електронна среда, а при 

нужда от пряка комуникация могат да се провеждат в Аудитории 1 и 2 и 

Музикалната зала. 
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II. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности: 

 
2.1  Проветряване на учебните стаи от учителите по време на всяко 

междучасие и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 

минута в съобразено с метеорологичните условия;  

2.2  Проветряване на Учителската стая от хигиенист, по време на всеки 

час за най-малко 5 минути; 

2.3  Провеждане на ежедневно (и преди началото на ПИГ) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни 

маси/чинове, учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, 

ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, инструменти, 

клавиатури, мишки, и други; 

2.4  Провеждане на ежедневно (и преди началото на ПИГ) влажно 
почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, 
мивки, кранове и на санитарните помещения по график;  

2.5  Провеждане на дезинфекция на Учителската стая най-малко 2 пъти 

дневно; 

2.6  При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за 
предотвратяване  неблагоприятното въздействие на отделящия се 
във въздуха хлор, се провежда допълнително  проветряване, а при 
необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните 
повърхности и предмети.  

 

III. Хигиена на ръцете: 

3.1 Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за  
еднократна употреба за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в 
санитарните помещения;  

 
3.2 Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно 

място на входа на училището, в класните стаи, кабинетите, 

лабораториите, стаята  на учителите и други помещения в сградата на 

училището.  

3.3 Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена. 
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IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър: 

 

4.1 Отделни входове за достъп на ученици и учители;  

4.2 Спазване на физическа дистанция при влизане в училище сутрин, в 
присъствието на дежурен учител и охраната на училището 

4.3 Провеждане на засилен сутрешен филтър с термокамера, в 
присъствие на дежурния учител за недопускане на ученици с 
клинични  симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 

4.4 Учениците използват допълнителните входове към физкултурния 
салон и компютърните зали когато имат съответните часове по предмети 
съгласно Седмичното разписание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________ 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет на 

СУ „Саво Савов“, Протокол № 2/14.09.2022 год. 

 
 


