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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“А. С. ПОПОВ” 

гр. Девин, обл. Смолян, ул. “Васил Левски” № 3, e-mail: pge_devin@mail.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 07- ………../13 09 2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 

31, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с 

изпълнение на заповед РД-01-435/ 09.09.2022 на Министъра на здравеопазването в 

съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет 

с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и въведените временни 

противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за 

специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано 

от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 
I. Спазване на физическа дистанция  

1. Определям класни стаи за учениците както следва: 

• За VIII а клас – 27 стая – етаж 3 

• За VIII б клас – 22 стая – етаж 3 

• За IХ а клас – 16 стая – етаж 2 

• За IХ б клас – 17 стая – етаж 2 

• За Х а клас – 14 стая – етаж 2 

• За Х б клас – 15 стая – етаж 2 

• За ХI а клас – 23 стая – етаж 3 

• За ХII а клас – 13 стая – етаж 2 

2. Придвижването по коридорите и по стълбите да се осъществява в дясно, по посока на 

движението. 

3. Да се осигури максимално физическо отстояние между учителя и местата на 

учениците, както и между местата на учениците. 

4. Да се провеждат максимален брой часове на открито по физическо възпитание и 

спорт, когато метеорологичната обстановка позволява това.  

5. Определям зони за отделните паралелки в училищния двор, по указания на класен 

ръководител: 

Игрище баскетбол – втори гимназиален етап  

Игрище волейбол – първи гимназиален етап 

6. Стая №8 за спортни дейности да се използва в един учебен час само от една 

паралелка.  

7. Хранене в училище да се осъществява в класната стая при изключителни 

обстоятелства през междучасията на определеното за ученика място,  при спазване на добра 

лична хигиена и чистота. 

8. Престоя на учителите в учителската стая да се намали и да се спазват изискванията за 
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физическа дистанция от 1,5 м. между тях. 

9. Комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на 

родителски срещи и др.) да се осъществява от разстояние (по телефон, електронна поща, 

платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за 

физическа дистанция от 1,5 м; 

10. Събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и 

педагогически съвети да се осъществяват в електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация събиранията да се провеждат при спазване на изискванията за физическа 

дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности. 

II. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности: 

1. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти 

повреме на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; 

Отг. Учителите, Отговорник на класа  

2. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути; 

Отг. Учителите 

3. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки: подове, учебни маси/чинове, 

учителски маси/катедри, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, 

уреди, екрани, инструменти, клавиатури, мишки, и други; 

Отг. Хигиенисти 

4. Провеждане на ежедневно (преди началото на съответната учебна смяна) влажно 

почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на мивки, кранове и на  санитарните 

помещения по график; 

Отг. Хигиенисти 

5. Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно; 

Отг. Хигиенисти 

6. При извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, за предотвратяване 

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, се провежда 

допълнително проветряване, а при необходимост избърсване и изплакване на 

дезинфекцираните повърхности и предмети. 

Отг. Хигиенисти 

III. Хигиена на ръцете: 

1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба или 

автоматичен сешоар за подсушаване на ръцете в тоалетните и/или в санитарните 

помещения; 

Отг. Домакин 

2. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа на 

училището, в класните стаи, кабинетите, лабораториите, работилниците, стаята на учителите 

и други помещения в сградата на училището; 

Отг. Домакин 

3.  Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена. 

Отг. Б. Иванова, мед. лице 

IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър: 

1. На входа да се извършва сутрешен филтър без струпване на ученици и учители и 
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при спазване на физическа дистанция; 

Отг. Медицинско лице 

2. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични 

симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 

Отг. Медицинско лице 

 

Класните ръководители да запознаят учениците с настоящата заповед за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

ИНЖ. СЕВДА ТЮФЕКЧИЕВА 

 

 

Запознати със съдържанието на заповедта: 

 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия Заемана длъжност  Дата Подпис на лицето 
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