Профилирана гимназия с преподаване на западни езици
„Захарий Стоянов” – Сливен
гр.Сливен, ул.”Великокняжевска”№1

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПГПЗЕ „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРИСЪСТВЕНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I. УЧЕНИЦИ :
1. Задължително носене на лични предпазни средства при влизане в сградата на
училището – маска, шлем. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ.
техните родители.
- 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 и 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;
Ученик без маска не се допуска в сградата на училището!
- По време на учебния час ползването на маска не е задължително.

2. При влизане в класната стая всеки ученик е длъжен да дезинфекцира ръцете си.
Дежурният ученик проветрява помещението, в което се провеждат часовете
след приключване на всеки час.
3.

При напускане на класната стая учениците са задължени да носят маски.

4.

Храненето в училище е задължително да се извършва в класната стая или извън
сградата на училището по време на междучасията. Да не се споделят предмети,
храна и напитки!

5.

Придвижването в училището и напускането му да става с нужната дистанция
от 1.50 м – 2.00 м.
- Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при
посещение на санитарните помещения, по време на междучасията и
организирания отдих;

6.

Забранено е струпването на хора в коридорите на училището и в санитарните
помещение на повече от 5 човека.
-

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;
- след ползване на тоалетна;
Ръцете се мият 20 секунди със сапун.
• При невъзможност за измиване се използва дезинфектант за ръце с
вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце,
като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на
пръстите, гърба на дланите;

7.

Ако по време на учебния процес ученикът почувства някои от симптомите,
характерни за наличието на Ковид 19 /хрема, кашлица, температура, главоболие

и замаяност, гадене, умора, загуба на вкус и обоняние/, информира учителя или
медицинското лице в училище.
8.

Учениците, чиито учебни часове се провеждат на първия етаж, ще ползват
тоалетната, която се намира в малката сграда до голяма езикова.

II .УЧИТЕЛИ:
1. 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,
– за всички ученици, учители, в т.ч. и за външните за институцията лица;
- в класните стаи и другите учебни помещения
2. При влизане в учебен час учителят наблюдава учениците за грипоподобни
симптоми – кашлица, хрема и др.
3. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5 минути за
правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на
епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на
учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и
физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и
към останалите.
4. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в
останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
5. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
6. В учителската стая и в класните стаи се спазва необходимата дистанция 1.5 м –
2.00 м.
7. Забранено е струпването на хора в коридорите на училището, в учителската
стая и в санитарните помещение на повече от 5 човека.
8. Главният дежурен учител, който има първи час, идва в училище 20 мин. порано, за да осъществи контрол при влизане на учениците в сградата за
грипоподобни симптоми.

- Съвместно с медицинското лице на входа на гимназията се измерва
температурата на влизащите в сградата лица, след което се предоставя
дезинфектант за дезинфекция.
9. По време на междучасията дежурният учител осъществява контрол за спазване
на задълженията – носене на предпазни средства /маска, шлем/, спазване на
дистанция, хранене в класна стая или извън сградата.
III. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/:
1. 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
COVID-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.
2. След приключване на голямо междучасие – дезинфекция и проветряване на
коридорите в училището.
3. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие; учителската стая,
физкултурният салон се проветряват всяко междучасие, повърхностите, мишките,
клавиатурите и инструментите също се дезинфекцират всяко междучасие.
4. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училище е необходимо да се следи
за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ – СЛЕД ВСЯКО МЕЖДУЧАСИЕ!
Дезинфекция на повърхностите и проветряване – при възможност всяко междучасие.
Хигиенистите се придвижват в сградата на училището с предпазни средства –
маска или шлем и ръкавици.
IV. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ

1. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се
настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.
2. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в
училището.
3. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на
хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на
здравеопазването.
4. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците.
5. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в
системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в
условията на COVID-19.
6. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва
различна от дневната форма на обучение поради установен по-висок риск от
СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното
образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
7. 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,–
за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

V. РОДИТЕЛИ:
1. Родителят е длъжен да следи здравословното състояние на детето.
2. В случай, че детето има грипоподобни симптоми, информира класния
ръководител и не допуска присъствието му в училище до получаване на
становище на личния лекар – медицинска бележка, в която е описано, че е
клинично здрав. Бележката се предоставя на класния ръководител.
3. При положителен резултат за COVID-19 родителят информира директора на
училището, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ.
4. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

