
         ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ                                                    

8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

ЗАПОВЕД № 32 от 13.03.2020 г. 

     Във връзка със  Заповед №РД-01-117/08.03.20г. Министъра на здравеопазването, Заповеди № 
№ РД 09-606/09.03.2020, РД-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, 
Заповеди № № 579/02.03.2020 г., 614/09.03.2020 г. и 615/09.03.2020 г. на Кмета на Община 
Бургас, и във връзка с обявеното с Решение  от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение в страната и предприетите със Заповед № РД-01-124-13.03.2020 
г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, и предвид необходимостта от 
предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и 
на други вирусни заболявания, с цел опазване на живота и здравето на учениците и служителите 
в училището, на основание чл. 259, ал. 1, от ЗПУО 

ЗАБРАНЯВАМ 

до второ нареждане: 

1. Провеждането на учебни занятия в ПЧОУ.  

2. Участието на ученици от училището в масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, 
театри, концертни, спортни и фитнес зали и други, в които се събират много хора на закрито). 

3. Участието на ученици от училището в ученически състезания и олимпиади, организирани 
прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, 
културни и научни институции, както и всякакви други организирани с ученици и учители извън 
сградата на училището форми, които водят до събирането на много хора на едно място.  

4. Провеждането на квалификации, обучения на педагогически специалисти, както и пътувания с 
цел обмен. 

5. Организирането на екскурзии, лагери, както и всички други пътувания с ученици на училището. 

  

НАРЕЖДАМ 

1. Да се спазват стриктно предприетите противоепидемични мерки, съгласно Заповед №РД-01-
117/08.03.20г. на Министъра на здравеопазването,  Заповед № РД 09-606 /09.03.2020 на 
Министъра на образованието  и науката, Заповеди № № 579/02.03.2020 г., 614/09.03.2020 г. на 
Кмета на Община Бургас. 

2. Да се спазват стриктно предприетите санитарни  мерки съгласно Заповед № РД-626/11.03.2020 
г. на Министъра на образованието и Заповед № 615/09.03.2020 г. на Кмета на Община Бургас. 

3. В случаи в които родители на ученици от училището по своя воля водят децата си в страни в 
които има регистрирани заболявания от COVID-19 или ги водят в градове в страната – София, 
Плевен, Габрово, както и в обявени в последствие региони в страната с регистрирани случаи на  
заболявания от COVID-19, с оглед предотвратяване на контакт с останалите ученици, към тези 
ученици да се прилага 14 дневен карантинен период, като същите не се допускат на учебни 
занятия. Мярката се прилага и за служители посетили такива държави или региони в страната. 

4. Да се информират родителите, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове. 
При проявени признаци на неразположение на ученик, същият да се настани в определеното за 
целта помещение и да се уведомят родителите, които следва да вземат детето си от училище. 

5. Да се осигурят предпазни средства за персонала.  

6. Да се повиши взискателността на входа на училището, като не се допускат в училище ученици 
със симптоми на респираторни заболявания. Проверката да се извършва от дежурните учители 
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ежедневно при пристигане на учениците в началото на всяка учебна смяна. 

7. Да се ограничи достъпът на родители и външни лица в учебните заведения, като допускът да се 
извършва само при необходимост от вземане на дете от училище или по друг неотложен 
проблем.  

8. Учителите с респираторни заболявания и повишена температура да не посещават училището 
до пълното си излекуване. Болни учители и служители не се допускат до работните им места. 

9. Да се осигурят достатъчно количество дезинфектанти на спиртна основа, течен сапун и 
ръкавици за провеждане на санитарно-хигиенните и противоепидемични мероприятия и тези, 
предвидени за работа при извънредни условия като: 

-  Ежедневно се дезинфекцират класните стаи и всички други помещения /подови настилки, 
плотове, чинове, столове и всички други повърхности/ най-малко два пъти на смяна, а на 
санитарните възли и коридорите - след всяко междучасие.  

- На всяка мивка в т.ч. тази в санитарния възел се постави течен сапун и дезинфектант  от 
осигурените такива. 

- Се осигури дезинфектант на спиртна основа за задължително дезинфекциране на ръцете за 
всички ученици. Да се инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите. 
Дезинфекцирането на ръцете да става под наблюдението на учител. 

- На входа на училището да се постави сменяема постелка напоявана ежедневно с дезинфектант. 
Ежедневно да се дезинфекцират прилежащите към училището дворни площи.  

10. Да се извършва, редовно проветряване на класните стаи и помещения, които се ползват от 
учениците за учебни занятия, както и на помещенията за учители служители. 

11. На видно място на входа на училището да се изнесе информационен лист с хигиенни и 
противоепидемични правила – Приложение 1. 

12. В началото на всеки учебен час в училище съответният учител да напомня за стриктно 
спазване на изискванията за лична хигиена. 

 

Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците, родителите им, до учителите и 
служителите на училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта  ще изпълнявам лично и съвместно с помощник-
директорите. 

 

 

 

ВАНЯ СТОЯНОВА 

директор на Първо частно основно училище 

 

 

 

 



Приложение 1 към Заповед № 31/13.03.2020 г. 

ИНДИВИДУАЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ ПРАВИЛА 

1. САМОНАБЛЮДАВАЙТЕ СЕ за температура, кашлица или друго респираторно неразположение.                                                                                                                     
Ако имате симптоми на заболяване, веднага информирайте родителите си и останете вкъщи. Ако 
симптомите се проявят в училище веднага информирайте учителите си. 

2. НЕ пътувайте в държави и дестинации с разпостранение на  COVID-19/коронавирус!   

3. НЕ ходете на места където се събират масово хора: МОЛ-ове, ресторанти, кина, театри, концертни зали, 
фитнес-зали, стадиони и др.! Избягвайте, ако е възможно, градския и обществен транспорт!  

4. Ограничете излизанията от дома си само до неотложно-необходимото! Избягвайте контакт с болни 
хора, по-специално с такива с кашлица. Ако някой кашля в близост до Вас или забележите, че изглежда 
болен, отдалечете се незабавно! 

5. При среща навън с познати НЕ се ръкувайте, НЕ се прегръщайте, НЕ се целувайте за поздрав! Запазете 
социална дистанция минимум един метър! 

6. Ако присъствате на обществени места по неотложност с родителите си, поддържайте социална 
дистанция - разстояние поне един метър от другите хора. 

7. НЕ се срещайте с приятели у дома или навън! 

8. НЕ ходете на рождени и именни дни на приятели и съученици! ЗДРАВЕТО ВИ Е НАД ВСИЧКО! 

9. Избягвайте пряк досег с други физически лица/съученици, приятели и непознати/! 

10. НЕ кашляйте и НЕ кихайте в ръката. Правете го в кърпичка или в салфетка и я изхвърлете в 
определените за това места, след което измийте ръцете си. Ако нямате под ръка кърпичка, правете го в 
свит лакът. 

11. В никакъв случай не разменяйте и НЕ ползвайте съвместно храни и напитки с приятелите и 
съучениците си! НЕ пийте с никой от една чаша/една бутилка! НЕ яжте с един прибор с никой! 
Използвайте индивидуални пособия за хранене включително и в къщи! 

12.  По преценка на родителите Ви извън къщи можете да носете лични предпазни средства. Помнете, че 
маските са ефективни само когато се използват в комбинация с често измиване на ръцете със сапун и вода 
и употреба на дезинфектант на алкохолна основа. Маските не са основната защита от COVID-19.  Здравите 
хора не е необходимо да носят маски, освен ако не се грижат за човек, болен от COVID-19. 

13. Старайте се да не докосвате лицето и особено устата, носа и очите си, ако сте докосвали преди това 
повърхност  или друго на обществено място/в училище, в магазин, МОЛ или сте пипали чужда вещ. 
/ежедневно, човек пипа лицето си несъзнателно над 20 пъти на час/ Ако искате да се научите да не пипате 
лицето си, помолете някой от близките ви да ви наблюдава и да ви напомня да не го правите. Така самите 
вие ще осъзнаете колко често докосвате лицето си и в какви случаи го правите.  

13. По-често пийте топла вода! Препоръчителна е температура на водата минимум 26°. 

14. По-често мийте ръцете си със сапун и вода или използвайте дезинфектант на базата на алкохол 
(задължително преди и след хранене, и след ползване на тоалетна). Времето на миене трябва да е не по-
малко от 20 секунди. Двадесет секунди е малко по-дълго от времето, за което бихте изпяли песничката 
„Честит рожден ден“. Пеейки на ум тази песничка може да се научите колко дълго да си  миете ръцете. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=3PmVJQUCm4E&feature=emb_logo 

15. По-често дезинфекцирайте ръцете си, ако сте по неотложност с родителите си навън. 

16. Обърнете внимание на специфичните инструкции на опаковката на дезинфектанта, който използвате. 
Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на 
името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да 
е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително 
е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).  

Ако спазвате дистанция от хора с респираторни симптоми (поне метър), прилагате редовно и 
правилно добра хигиена на ръцете и пазите социална дистанция в ежедневието си, можете да 
намалите вероятността да се заразите с респираторни патогени, включително и с новия 
коронавирус, както и да предпазите други хора от заболяване.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=3PmVJQUCm4E&feature=emb_logo

