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ЗАПОВЕД 

№ 543/14.09.2021 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 
връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в изпълнение на 
Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година 
в условията на СОУГО-19 и на Решение взето от общото събрание на Първо основно училище 
"Свети Климент Охридски" 

УТВЪРЖДАВАМ: 

План за действие в условията на СОУГО-19 през учебната 2021/2022 година 

Заповедта влиза в сила от 15.09.2021 г. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица срещу подпис, за 
сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълйение на заповедта ще упражнявам лично. 

Приложение: План за действие в условия на СОУГО-19 през учебната 2021/2022 година 
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ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: Станка! №на?сора 

П Л А Н 

ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА СОУГО-19 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Приех с решение на Педагогическия съвет в Първо основно училище „Св.Климент 
Охридски" - гр. Раднево с Протокол № 8/10.09.2020 г. 



I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Настоящият план регламентира постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи 
всяко едно 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. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача - да 
опазим здравето на децата, на работещите в училище, на семействата и на всички ни около 
нас з условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на 
СОУЮ-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. 
Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и 
отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем 
относително нормално, от друга. 

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото 
взаимодействие с учителите и съучениците са най-добрата и незаменима алтернатива, 
отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите 
изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния 
процес в дневна форма на обучение за всички ученици. 

II. ЦЕЛ НА ПЛАНА: 

От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени с 
епидемията: 

1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като 
съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. В тази връзка 
реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, 
включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на 
децата като част от възпитателната функция на образованието; 

2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със 
съмнение заСОУГО-19; 

3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в 
електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки) и съобразно решенията на 
областните кризисни щабове за борба с СОУГО-19; 

4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите 
групи; 

5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране; 

6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически 
и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи 
училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за 
дооборудване и др. 

Мерките са структурирани около няколко основни решения, следващи изброените по-
горе предизвикателства, и предлагат комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни 
мерки и правила. 

Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила. 



III: МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА 
ИНФЕКЦИЯТА 

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на 
взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна система на 
организация в училище ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само 
частично. Даваме си сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа 
дистанция и да гарантира липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в 
паралелката или групата), затова предлагаме като водещ модел да се приложи стратегията на 
дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на 
тази стратегия ще осигури възможност при наличието на* болно дете за среда на 
взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина 
подлежат само учениците от тази паралелка. За осъществяването й се налагат някои 
допълнителни ограничения, напр. отказ от кабинетна система, ако и където е възможно, 
носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между учителите, които 
преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от 
паралелките, на които преподава, от друга. 

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 
вируса включват: 

1. Спазване на общите здравни мерки. 
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 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 и 
столова (освен при хранене) - за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 
институцията лица; - в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-
практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) - от учителите, които преподават на 
ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището 
модел на дйстанцирайе (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават 
само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; - в училищните 
автобуси. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Горните 
правила за цосене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за 
страната и йзбрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите 
могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. 
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата 
осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 
ползване, а за учителите - маски или шлемове. 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно 
(преди началото и след приключване на смяната) 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 СОУШ-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. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като 
се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, в 
който повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 
междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо 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. На дезинфекция и почистване подлежи и училищният автобус преди 
и след всеки курс. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 
• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи. 
• Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в 

учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, като тяхната 
употреба следва да е контролирана. 

• Създаване на навици за 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. 
5. Спазване в столовата на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ 

„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес". 
6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията 
• Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата 

във връзка с епидемията. 
• Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 
• Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания. 
• 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. 

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 
осъществяване,на заниманията по интереси. 

• Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 
необходимост »'от смесвайе на ученици от различни паралелки, разреждане на учениците и 
осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. 

• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат 
актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

Препоръчителни мерки 
Осигуряване на дистанция между паралелките 
1. Класни стаи и организация на учебния процес 
• Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните па-

ралелки, при което учителите се местят, а не учениците. 
• Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет — напр. ИКТ кабинет и физкул-
турен салон. 

• Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж. 
2. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 



• Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и 
първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 
маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е 
приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

• Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в 
рамките на паралелката. 

• Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 
3. Коридори и стълбища 
• Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите. 
• Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция. 
4. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 
• Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, 

които могат да влизат, в зависимост от капацитета). 
5. Входове 
• Да не се допуска струпване на входа/изхода на учебната сграда. Има лице за 

осигуряване на пропускателния режим на входа/изхода. 
6. Обособено помещение за хранене на учениците под формата на кетъринг 
• Хранене по график. 
• Обособени зони за хранене за отделните паралелки. 
• Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, 

които не си взаимодействат). 
• Недопускане на споделяне на храни и напитки. 
7. Училищен двор 
• Максимално ограничаване на влизането на родители и външни лица в сградата на 

училището и в двора. 
• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 
• Провеждане на повече занятия навън. 
Учителска стая 
• Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската 

стая. } . 
• По-голкма 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. 

• Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 
спазване на изискванията на МЗ. 

• 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. 

9. Физкултурен салон 
• 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. 



За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 
• Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или 

случай на СОУГО-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси 
на лицата за контакт в двете институции. 

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови 
бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да 
подаде към РЗИ при съмнение или случай на СОУГО-19. 

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с 
отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение 
или случай на СОУГО-19, както и за отговорните лица. 

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 
• Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които 

може да се осигурят от учители в училището. 
• Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем. 

IV. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА 
СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Това е един от въпросите, които най-силно вълнуват родителите, но в насоките за ра-
бота липсват конкретни прагове за преминаване към дистанционно обучение. Записано е 
само, че превключването ще се извършва според информация от Министерството на здраве-
опазването за прагови стойности (критерии) и за заболелите от СОУГО-19, при които ще се 
цреминава на обучение в електронна среда; както и по актуализирани критерии (прагови 
стойности) за броя заболели в училището от сезонни респираторни вируси, при който в учи-
лището ще се обявява грипна епидемия. 

Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен 
РСК тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава 
обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за пе-
риода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

Ако цо решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 
карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от раз-
стояние ф утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след 
което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат 
от РСК тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от 
разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на каран-
тината, след което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралел-
ка, поради положителен резултат от РСК. тест, при осъществяван близък контакт на учителя 
с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към обуче-
ние в електронна среда от разстояние за времето на карантината, след което се завръщат об-
ратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението 
на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 
извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учени-
ците в училище към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и неп-
редвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 



За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в елект-
ронна среда от разстояние: 

• Създаване на Екип за подкрепа при осъществяването на обучение в електронна среда 
от разстояние, в който е включен ръководител направление ИКТ или учител по учебния 
предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии" или „Информационни 
технологии" , за бърза комуникация (директор - РУО, учители - ръководство, учители - ро-
дители, учители - ученици). 

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 
възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

• Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с 
препоръки за безопасна работа в интернет 
М1рз://8аср.§оуегшпеп1;.Ь§/8ке8/с1е&и11;/й1ез/8а&Ке1_ОА202020.р(1Г, "както и с Правилата за 
безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно 
безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. 

• Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 
ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: 

• Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение. 
• Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видео уроци 

на учители, качени на сайта на училището, и т.н. 
• Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна 

работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение. 
• Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с те-

ми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго. 
• Ръководства за дигитализация на учебното съдържание - посочени електрони ресур-

си, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни плат-
форми, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен мо-
дел. • 

Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в 
електронна среда от разстояние 

• Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява при осигурена защита 
на личните дан^и на учениците и на учителите и гарантирана сигурност на информацията в 
електронна среда. 

• Избрана за цялото училище е единна платформа МкговоЙ Театз, социална мрежа-
РасеЬоок за осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние и комуникация. 

• Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията се осъществяват: 
Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се от-

читат участието и ангажираността на ученика) 
Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (въз-

можно е и оценяване) 
Организация на обучение в електронна среда от разстояние 
• Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява от учителите в 

училището 
• Обучение в електронна среда от разстояние се организира и осъществява за ученици-

те от училище по утвърденото седмично разписание за периода на обявена от компетентните 
органи в гр. Раднево, региона или страната извънредна обстановка или в случаите на извън-
редни и непредвидени обстоятелства. 



• За ученик, поставен под карантина, поради положителен РСК на член от домакинст-
вото му, както и на ученик, отсъстващ по здравословни причини до 30 дни, без да се променя 
формата на обучение, която остава дневна, обучение в електронна среда от разстояние (ком-
пенсирано обучение) се организира, като: 

^ ученикът не се оценява; 
на съответния ученик се предоставят консултации и обща подкрепа за преодо-

ляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. 
^ предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата 

на социален работник. 
• Учителите организират и провеждат ОЕСР в рамките на уговорената продължител-

ност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчи-
тане на деня като работен са необходими не по-малко от 5 астрономически часа работа, свър-
зана с осъществяване на обучението, или не по-малко от 25 астрономически часа седмично (5 
часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. 

Подкрепа на ученици, пропуснали учебни занятия 
• На ученици, страдащи от заболявания, които ги поставят в рискова група от СОУГО-

19, се предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на 
консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

• Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефи-
цити се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция (ако е приложимо 
и в зависимост от конкретния случай, от класа, наличните техническите и технологичните 
възможности), като се използват възможностите на проекта „Подкрепа за успех" по ОП НО-
ИР. 

• На учениците се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в елект-
ронна среда. 

V. ПРИ ЦАЛИЧЙЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ ПРИ УЧЕНИК 
(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мус-

а 

кулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 
• Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато 

не се прибере у дома. 
• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 
• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, 
използване на личен транспорт при възможност). 

• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу меди-
цинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

VI. В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА СОУГО-19 ПО МЕТОДА 
РСК НА УЧЕНИК 

• Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 
свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък с учениците и учителите, които са би-
ли в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 
може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 



• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в учили-
щето, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на училището. 

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 
14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определе-
ни като близки контактни: 

ученици от същата паралелка - като родители/настойници се инструктират за 
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за СОУГО-19 и нав-
ременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

^ класният ръководител в начален етап на основно образование. 
^ учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за 
лице. 

други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разс-
тояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни пре-
ди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на СОУГО-19 
- от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода РСК. 

VII. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ ПРИ ВЪЗРАСТЕН 
• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето 

си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. 
• Избягва се физически контакт с други лица. 
• При възможност използва личен транспорт за придвижване. 
• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за пос-

ледващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 
• Директорът предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители 

и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 
• Информират се*родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 
• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

VIII. В СЛУЧАЙ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА СОУГО-19 ПО МЕТОДА 
РСК НА ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК 

• Лицето информира директора, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която 
извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфек-
цията в училище и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните 
мерки за изолацията в конкретния случай. 

• Директорът предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са 
били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

• Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предп-
риемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора. 

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 
може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 



14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени ка-
то високорискови контактни: 

• учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител -
родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на кли-
нични симптоми и признаци за СОУГО-19 и навременно уведомяване на личния лекар на 
детето и на РЗИ. 

• учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за ли-
це. 

• други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 
по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице. 
Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни пре-
ди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на СОУГО-19 
- от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода РСК. 

IX. ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ПО-ВИСОК РИСК ОТ СОУГО-19 
Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. 

Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за 
ефективна възпитателна функция. Независимо от това, има отделни случаи, при които обу-
чението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по 
здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на 
училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за СОУГО-19) или не е 
предпочитано от родителите. 

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е 
възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дис-
танционна форма на обучение. В допълнение нормативната уредба предвижда и вечерна, 
задочна и комбинирана форма на обучение, които обаче се прилагат в твърде специфични 
случаи. Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право 
не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи 
- след препоръка от Екйпа за подкрепа за личностно развитие. 

« 1 ' 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА СОУГО-19 

№ по 
ред 

Дейност Отговорности 

Изпълнение 
на планираните дейности 

№ по 
ред 

Дейност Отговорности 
Условия за 
изпълнение 

Отговорник Срок 

1. Определяне на 
организационен екип за 
прилагане на правилата и 
спазването на здравните 
протоколи • 

Разпределяне на 
отговорностите. 
Ежедневно информиране 
за ситуацията в училище и 
в гр. Раднево. 
Преценка на рисковете. 
Изготвяне на план за 
действие, организиране и 
контрол за изпълнението 
на плана. 

1. Заповед за 
организационен 
екип. 
2. Утвърден план за 
действие. 
3. Запознаване на 
персонала с плана 

Директор 
Ръководител на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 

II. Определяне на Екип за 
подкрепа при 
осъществяване на обучение 
в електронна среда от 
разстояние 

Разпределяне на 
отговорностите. 
Подкрепа на учители, 
които осъществяват ОЕСР 

1. Заповед за 
определяне на Екип 
за подкрепа 

2021/2022 г. 

III. Определяне на критични 
зони и критични точки в 
училището за дезинфекция 

( 
( 

1. Идентифициране на 
критични зони - коридори 
и стълбища, тоалетни и 
миялни,обособена стая за 
хранене, компютърен 
кабинет, физкултурен 
салон. 
2. Идентифициране на 
критични точки - подове в 
училища, бюра, чинове, 
маси, дръжки на врати, 
прозорци, ключове за 
осветление, парапети, 
уреди, екрани, тоалетни 
чинии, мивки, кранове и 
др. 
3. Определяне на персонал, 
необходим за извършване 
на дезинфекция. 

1.Заповеди 
2. График за 
дезинфекция 

2021/2022 г. 

IV. Определяне на посоки на 
движение в коридорите и по 
стълбите 

Определяне на 
еднопосочно придвижване 
в коридорите и по 
стълбите. 

Правила 
Заповед 

Директор ' 
Ръководител на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 

V. . Определяне на уязвими лица 
Определяне на рискови 
групи 

Идентифициране като 
потенциални източници на 
разпространение на вируса 
на: 
• уязвими лица: ученици и 
служители експертни 
решение на експертни 
лекарски комисии (ТЕЛК 
или НЕЛК) и доказани 
заболявания на 
дихателната система, 
сърдечносъдови и 
онкологични заболявания и 
лица на възраст над 60 г.; 

Изготвяне на 
информация 

Медицинско 
лице и 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 



• рискови групи: заболели 
ученици и служители или 
пътували в страни и 
региони с разпространение 
на вируса, както и с 
контакти със заболели в 
т.ч. членове на семействата 
им. 

VI. Определяне на помещение 
за изолиране 
Определяне,на помещение 
за срещи с родители и др. 
външни лица 

Определяне на помещение 
за изолиране на 
ученици/лица при наличие 
на съмнение или на случай 
на СОУЮ-19. 

Определяне на 
помещения 

Ръководител на 
организационния 
екип 
Медицинско 
лице 

2021/2022 г. 

VII. Ограничаване на 
струпването на ученици и 
персонал в'общите 
помещения 

1. Правила за достъп до 
сграда: контрол на 
достъпа, изисквания към 
участниците в 
образователния процес, в 
т.ч. родители и към 
външни лица 
2. Пропускателен режим-
дезинфекция и ползване на 
лични средства за защита. 

Заповеди за 
утвърждаване на: 
1. Правила за 
достъп 
2. Пропускателен 
режим. 

1.Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 
3. 
Организационен 
екип 

2021/2022 г. 

VIII. Осигуряване на 
информационни материали 
(постери и плакати) и 
указания за безопасно 
поведение и спазване на 
лична хигиена 

Поставяне на 
общодостъпни и на видни 
места на информационни 
материали за правилна 
хигиена и начин за миене 
на ръцете и за носенето на 
маска за лице, за 
спазването на физическа 
дистанция. 

Информационни 
материали 
разяснителна 
кампания и 
обучение на 
работещите за 
разпознават 
симптомите на 
СОУГО-19 и за 
безрисково 
поведение 

1. Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 
3. Класни 
ръководители 

2021/2022 г. 

IX. Организационно 
необходими контакти 

1 ( • 5 

Събиране и обобщаване на 
контакти за връзка 
(родители/настойници, 
РЗИ, РУО, тел. 112, др.) 

Информация за 
контакти и 
контактни лица 

1. Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 
3. Класни 
ръководители 

2020/2021 г. 

X. Проветряване, почистване и 
дезинфекция 

Определяне на местата, 
честотата и средствата за 
дезинфекция на всички 
помещения в сградата и 
почистване на двора и 
прилежащите към 
училището пространства, 
запознаване на 
отговорните длъжностни 
лица 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 

Осигуряване на 
необходимите 
количества 
препарати за 
почистване и 
дезинфекция. 
Графици за по-често 
почистване и 
дезинфекция 

1. Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 



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

XI. Здравни протоколи при 
съмнение или случай на 
СОУГО-19 в училището 

Определяне на ред за 
действия и отговорни лица 
при съмнение или случай 
на СОУГО-19. 
Създаване на условия за 
прекратяване на 
контактите му с други 
ученици и лица до 
извеждането от сградата 
(явяването на 
родители/настойници или 
организационен екип на 
112. 

Определяне на 
изолирано 
помещение или 
пространство, 
обзаведено с течаща 
вода, сапун, 
дезинфектанти, 
маски и питейна 
вода, кошче за 
биологични 
отпадъци и др. 

1.Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 

XII. Ред за комуникация със 
родители, РЗИ, здравните 
органи 

Ред за уведомяване и 
консултиране със 
здравните органи (тел. 112) 

По ред, определен 
със заповед на 
Министъра на 
здравеопазването и 
в Насоките за 
работа на системата 
на училищното 
образование 

1. Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 

XIII. Актуализиране на плана за 
действие 

Оценка на ситуацията и 
актуализиране на плана 
при необходимост 

Заповед за 
актуализиране на 
плана и 
предприемане на 
допълнителни 
мерки 

1.Директор 
2. Ръководител 
на 
организационния 
екип 

2021/2022 г. 
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Екземпляр от ПЛАНА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА СОУГО-19 е на разположение на 

работещите в Първо основно училище „Св.Климент Охридски" - гр. Раднево и е качен на 

сайта на училището.. 


