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ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ В ПГСА 

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА
ЦЕЛ: Намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас.
Организационни модели:

 Организационен модел на присъствено обучение „Кабинетна система”, поради малкия
брой ученици – Вариант I

 Организационен  модел  на  присъствено  обучение  „Класна  стая”,  при  съмнение  или
случай  на  COVID-19 в  училището  –  осигуряване  на  дистанция  между учениците  от
различни паралелки.

 Организационен модел „Електронна среда от разстояние” в случай на превишаване на
прагови  стойности  за  броя  заболели  в  училището  (населеното  място,  региона)  от
сезонни респираторни вируси, при които ще се обявява грипна епидемия.

1. Спазване на общите здравни мерки.
2.  Задължително носене на лични предпазни средства – маска или шлем.
-  в общите закрити части на учебната сграда и общежитие – преддверие, фоайета,
стълбища,  коридори,  санитарни  възли  (определени  като  критични  пространства),
медицински  кабинет,  конферентна  зала,  учителска  стая,  стая  на  директор  и  зам.
директор, канцелария и счетоводство,  библиотека,  столова,  сладкарница – за всички
ученици,  педагогически  и  административен  персонал,  в  т.ч.  от  външните  за
институцията лица;
-   в  учебните  кабинети,  физкултурен  салон,  учебни  работилници  –  от  учителите  и
административния  персонал. Носенето на маска или шлем от учениците в посочените
помещения е по желание;
3.  Всеки представител на административния  персонал носи поне по две маски (шлем),
мокри кърпи или дезинфектант;
4.  Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са
подходящи за ползване, а за административния персонал – маски или шлемове.
5.  Стаите  на  административния  персонал  да  се  проветряват  периодично;  да  се
дезинфекцират повърхностите, мишките и клавиатурите.
6.  Използването на лични средства за писане е задължително.
7.  Спазване на лична хигиена:
-  миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетна,  преди
хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне;
- нанасяне на дезинфектант само върху чисти ръце;
- елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите;
- спазване на препоръчителна дистанция от 1,5 метра.
8. Максимално ограничаване на контактите с ученици, учители и външни лица.



9.  Комуникацията  с  учители,  ръководство  и  външни  лица  да  се  осъществява
максимално в електронна среда. В случай,  че се налага пряк контакт,  да се спазват
мерките на МЗ.
10.   При  съмнение  или  случай  на  COVID-19   при  ученик,  учител  или  служител  в
училището да се спазват мерките, набелязани в План за действие в образователната
институция,  когато училището е било посетено от лице,  за което се подозира или е
потвърдено за COVID-19.
11.  Спазване на дистанция от поне 1,5м в работното помещение.
12.  По възможност ограничаване на достъпа и спазване на дистанция от поне 1,5м
между посетителите и ограничаване на зоните за изчакване.
13. Информиране на родители и граждани за административните услуги, извършвани от
разстояние и подготвяне на готови бланки на интернет страницата на училището.
14.  Посочване на срокове за отговор на постъпилите заявления.
15.  При  влизане  в  училищната  сграда,  медицинското  следи  за  общото  физическо
състояние на персонала, носене на маски и дезинфектира ръцете.
16. По време на междучасията, ако представител на административния персонал е в
коридора, следи да не се струпват ученици на едно място.
17. Провеждането на събрания на Обществения съвет и общи събрания се извършват в
електронна среда, а при необходимост от пряка комуникация в по-голямо помещение,
което гарантира спазване на правилата на МЗ.


