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ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”  ГР. ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ 

8700 гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, ул. „Ал. Стамболийски” № 36 

тел.: 0478/ 88 074 – директор; 88 075 - зам.директори; 88 076 – касиер, домакин 

ел. поща: oukim_e@abv.bg   сайт:  http://kim-elhovo.com// 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

СНЕЖИНА ДОБРЕВА…………… 

Директор на 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

гр. Елхово 

 

 

 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Елхово, обл. Ямбол 

за учебната 2020/2021година 
 

Настоящите Мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекция в условията на 

Covid-19 са приети на заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий”- гр.Елхово  (Протокол №12/09.09.2020 г.) и утвърдени със заповед на 

директора №1097/09.09.2020 г 
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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Елхово има за  задача - да включи и приобщи всяко  дете, 

да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от 

знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие.  През 2020-2021 учебна 

година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, 

на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19. Необходим е баланс между предпазливостта и 

отговорността за здравето на всички, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем 

относително нормално, от друга. Обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с 

учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива. От това решение произтичат 

конкретни предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020 - 2021 година във 

връзка с епидемията. 

 

ІI.ЦЕЛ 
   Ограничаване на разпространението на вируса  при присъствено провеждане на образователния  

процес в дневна  форма на обучение за всички  деца/ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”–  

гр. Елхово. 

 

ІII. ЗАДАЧИ 
1. Създаване  на безрискова  среда в условията на епидемия.  

2. Намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за 

здравно и социално отговорно поведение на децата/учениците.  

3. Своевременно реагиране  според  здравните правила при всеки един случай на заболял или със 

съмнение за COVID-19.  

4. Готовност при указания от здравните власти за превключване на обучение в електронна среда от 

разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта 

или държавата) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19.  

5. Осигуряване условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи.  

6. Осигуряване на  допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия 

поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране.  

7. Поддържане положителен психоклимат на работа и учене и редуциране ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация. 

8. Използване кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и 

организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени общности между учители, 

родители и ученици. 

 

V. ДЕЙНОСТИ 
1.Спазване на общите здравни мерки (при приемане на децата/учениците сутрин няма да се измерва  

телесна температура). 

Срок:учебна 2020/2021г.           Отговорник:деца/ученици, педагогически специалисти и                  

непедагогически персонал 

2. Следене за симптоми за наличие на зараза и изготвяне на протокол за здравното  състояние на 

децата/учениците. 

Срок:учебна 2020/2021г.                              Отговорник:медицинското лице в училище 

 

3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове), което  включва: 

3.1. задължително: - в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, училищен стол (освен 

при хранене) – за всички ученици и учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 
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                                   - в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети ИКТ, физкултурен 

салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в 

училищните автобуси.  

3.2. по желание: учители, които преподават само в една паралелка и ученици в класната стая.  

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

Училището осигурява маски в случаите, когато децата/учениците нямат такива или не са подходящи 

за ползване, а за учителите - маски или шлемове. 

Срок:учебна 2020/2021г.             Отговорник:деца/ученици, педагогически специалисти и                  

непедагогически персонал 

 

4. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

4.1.Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните часове - преди обяд и 

след обяд) извършване  влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, 

чинове, маси, компютри, компютърни мишки, клавиатури, дръжки на врати, прозорци, ключове за 

осветление,  парапети, уреди, екрани, клекала и тоалетни чинии, мивки, кранове и др. 

Срок:учебна 2020/2021г.                               Отговорник:чистач/хигиенисти 

 

 4.2.При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия  

се извършват 4 пъти на ден /дезинфекция/.    

Срок: учебна 2020/2021г.                             Отговорник: чистач/хигиенисти 

 

 4.3.Проветряване по време на всяко междучасие-класни стаи, кабинети ИКТ, учителска стая, 

физкултурни салони.  

           Срок: учебна 2020/2021г.                              Отговорник:дежурни ученици, дежурни учители,  

                                                                                                          чистач/хигиенисти 

 

4.4. Следене за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти и 

регулярно изхвърляне на боклука във всички санитарни помещения и тоалетни в училището. 

Срок:учебна 2020/2021г.                             Отговорник: чистач/хигиенисти 

 

4.5. Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс. 

Срок:учебна 2020/2021г.                             Отговорник:превозвачи 

 

4.6  Засилване  личната хигиена и създаване на  условията за това:  

 течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички 

деца/ученици и работещи; 

 автоматичен дозатор за дезинфектант за ръце на входа на училището. 

Срок: учебна 2020/2021г.                             Отговорник:касиер-домакин 

 

 миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, 

след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне; 

 правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце; 

 елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.  

Срок: учебна 2020/2021г.                             Отговорник:педагогически специалисти                   

 

5. Създаване на  вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията. 

5.1. ЗДУД-Пенка Костова, отговаря за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.   

5.2. Оторизиран  от директора училищен  екип в състав: Мариана Тонева, Светлана Иванова, Таня 

Саракостова  и Пенка Ханджиева отговаря за спазване на здравните мерки. 

Срок: учебна 2020/2021г.                              Отговорник:Директор  

                

5.3. Запознаване на персонала, децата/учениците и външните посетители със здравните изисквания.  
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5.4.Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с 

инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на 

дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените  

от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на 

РЗИ. 

Срок:учебна 2020/2021г.                              Отговорник: ЗДУД, медицинско лице 

 

6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при целодневна 

организация на учебния ден, осъществяване на заниманията по интереси и при участие в групи по 

проекти. 

6.1. При 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:учебна 2020/2021г.                             Отговорник:  педагогически специалисти  

                   

7. Отказ от кабинетната система /с изключение  на кабинети ИКТ и физкултурни салони/.  

  Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:  Директор 

                  

8.Отделяне на паралелките от начален етап на отделни етажи. 

Срок:учебна 2020/2021г.                             Отговорник:  Директор 

                   
9. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това. 

Срок:учебна 2020/2021г.                            Отговорник:педагогически специалисти  

                   

10. Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред 

маси/чинове на учениците. 

Срок:учебна 2020/2021г.                            Отговорник:педагогически специалисти  

                   

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

Срок: учебна 2020/2021г.                           Отговорник:педагогически специалисти  

                   

12.Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при 

спазване на дистанция, като се създаде организация за еднопосочно движение по стълбите и в 

коридорите. 

Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:дежурен охранител, дежурни учители  

                   

13. Хранене по график  с обособени зони за хранене за отделните паралелки и групи за ЦОУД. 

         Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:  дежурни учители, начален етап и  

                                                                                                      дежурни учители в група за ЦОУД  

                   

14.Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:педагогически специалисти 

 

15.Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището.  

Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:дежурен по график 

 

16.Отваряне на двата входа на училището, за да не се допуска струпване на входа. 

Срок: учебна 2020/2021г.                          Отговорник:дежурен по график 

 

17.Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за 

физическа дистанция и дезинфекция. 

Срок:учебна 2020/2021г.                           Отговорник:дежурен охранител 
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18.Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая, като 

по-голяма част от нея 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:учебна 2020/2021г.                          Отговорник:педагогически специалисти 

 

19.Осъществяване на комуникация с родителите предимно с електронни средства, а провеждането на 

индивидуални срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на 

МЗ. 

Срок:учебна 2020/2021г.                         Отговорник:  педагогически специалисти 

 

20.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. 

Срок:учебна 2020/2021г.                         Отговорник:педагогически специалисти 

 

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

часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в 

училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се 

провеждат часовете само на един клас. 

Срок:учебна 2020/2021г.                         Отговорник: учители начален етап и учителят по физическо 

възпитание и спорт 

 

22. Влизане на не повече от двама ученици  в училищната библиотека и  спазване  на отстояние един 

от друг. 

Срок:учебна 2020/2021г.                         Отговорник:библиотекар 

 

23. Приемане на продукти по Държавен фонд „Земеделие” един път седмично. 

Срок:учебна 2020/2021г.                       Отговорник:оторизирано със заповед на директора лице 

 

24. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути/ в първия учебен час за 

деня/, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и 

живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.  

 напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки; 

 даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти; 

 поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни, информационни 

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

респираторен етикет, носене на защитни маски. 

 Срок:учебна 2020/2021г.                        Отговорник:педагогически специалисти 

 

25. Информиране  на родителите в електронния  сайт на училището: 

 един път седмично за прилаганите здравни протоколи; 

 извънредно при възникване на съмнение за случай на  COVID-19, както и в случай на 

положителен резултат на COVID-19. 

Срок:учебна 2020/2021г.                        Отговорник:Директор 

                   

 

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

обстановката и решенията на здравните власти. 
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