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Настоящият план е приет на заседание на ПС, протокол №11/07.09.2022 г., утвърден със 

Заповед № РД-10- 16 / 15.09.2022 г. на директора на училището. Планът е изготвен в 

съответствие с указания на МОН и МЗ,  отворен е и при необходимост подлежи на актуализация. 
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С цел ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 и на други вирусни 

заболявания, в сградата на ЧОУ „Бъдеще“ се изпълняват и прилагат следните 

противоепидемични мерки: 

I. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки, между 

педагогическия персонал и между родителите и персонала във ЧОУ 

1. Еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите. 

2. Ограничен престой на учителите в учителската стая при спазване на 

изискванията за физическа дистанция от 1.5 м. между тях. 

3. Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал 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. 

4. Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи 

събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация 

събранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1.5 м., 

проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности. 

5. При организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката или свързани 

с колективни спортове да се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на 

здравеопазването. 

II. Проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности 

1. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и най-малко два пъти по време 

на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия, като всеки 

учител контролира в края на часа отварянето на прозорците. 

2. Извършва се влажно почистване и дезинфекция на стаите преди и след края          на часовете.  

3. Учителската стая се проветрява по време на всеки час за най-малко 5 минути. 

4.  Ежедневно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки / преди началото на 

съответната учебна смяна /: подове, учебни маси/чинове, учителски маси/катедри, дръжки на 

врати и прозорци, ключове на осветление, парапети, уреди, екрани, инструменти, 

клавиатури, мишки, и други. 

5. Ежедневно влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, 

кранове и на санитарните помещения по график / преди началото на съответната учебна 

смяна /. Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, изправността на автоматите за подсушаване на ръцете, тоалетна 

хартия, както и регулярно изхвърляне на отпадъка. 

6. Дезинфекциране на учителската стая най-малко два пъти дневно. 

 

7. Допълнително проветряване при извършване на дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор с 

цел предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор, а при 

необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети. 

III. Хигиена на ръцете 

1. Осигурени са течаща топла вода, течен сапун, тоалетна хартия, автоматичен сешоар за 

подсушаване на ръцете в тоалетните и в санитарните помещения. 

2. Поставени са автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в 
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класните стаи, във фоайетата на всеки етаж, като тяхната употреба се контролира от 

дежурните учители. 

3. Ръцете се измиват с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, 

след час по физическо възпитание и спорт, при кихане и кашляне. Правилно да се използва 

дезинфектанта за ръце, който се нанася върху чисти ръце. Във всяко санитарно помещение е 

поставена инструкция за правилна хигиена на ръцете. 

4. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

Избягване консумацията на храни, изискващи директен контакт с пръстите на ръцете. 

5. Поставени са на видно място в санитарните помещения правила за спазване на лична 

хигиена. 

IV. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър 

При влизането на учениците за първи учебен час медицинското лице осигурява филтър за 

наличие на видими грипоподобни симптоми и недопускане на ученици с клинични симптоми за 

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

V. Организация за спазване на противоепидемичните мерки в училище 

1. Директорът определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на противоепидемичните мерки в училище 

2. Директорът запознава персонала и учениците с мерките за ограничаване на рисковете от 

разпространение на COVID-19 и на други вирусни заболявания , прилагани в училището, и 

промените в тях. 

VI. Противоепидемични мерки при осъществяване дейността на ЧОУ „Бъдеще“ в часовете по 

ФВС през  учебната 2022/2023 год. 

С цел ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 и други вирусни 

заболявания, при провеждане на часове по ФВС се изпълняват и прилагат следните 

противоепидемични мерки: 

1.Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо възпитание и спорт. 

Само при лоши метеорологични условия и само от една паралелка може да се използват 

физкултурният салон. За периода на лоши метеорологични условия учителите по ФВС изготвят и 

график за ползване от една паралелка на физкултурния салон. 

2.Извършва се влажно почистване и дезинфекция преди началото на учебните часове на дръжките 

на вратите . 

3.Извършва се редовно проветряване на физкултурния салон. 

4.Учителите по ФВС осъществяват строг контрол върху дисциплината и хигиената във 

физкултурния салон и помещенията към него. 

5.Учителите по ФВС създават организация така, че помощният персонал да изпълнява 

безпрепятствено дезинфекционните мероприятия. 

VII. Мерки за осигуряване на дистанция и максимално невзаимодействие между паралелките 

и учениците във ЧОУ „Бъдеще“ през учебната 2022/2023 год. 

Основното средство за предпазване от заразяване с COVID-19 и други вирусни заболявания е 

спазването на социална дистанция и намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от 

нас. За осигуряването на дистанция и максимално невзаимодействие между учениците от 

различни класове в т. нар. критични зони – преддверия, фоайета, стълбища, коридори, санитарни 

възли, компютърни кабинети и физкултурен салон във ЧОУ „Бъдеще“  се предприемат следните 
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мерки: 

 

I. Въвеждане на едносменен режим на обучение и работа за паралелките от V - VII клас, като се спазва  

дистанция максимално невзаимодействие между учениците от различни класове в т. нар. критични 

зони. 

1. Влизането и излизането на учениците в сградата на ЧОУ е осъществява през южния вход на 

училището при спазване на максимална дистанция между тях. 

2. На входа и фоайетата на училището в началото и по време на учебния ден  дежурят учители, 

определени по график, утвърден със заповед на директора имат следните задължения: 

- следят за спазването на дистанция от 1.5 метра на чакащите да влезнат и излезнат от сградата 

ученици; 

- не допускат струпването на ученици на групи и нарушаване на дистанцията при движението към 

класните стаи и стълбищата; 

- следят за дезинфекцията на ръцете на учениците при влизане в гимназията. 

VIII. По време на учебния ден и в междучасията осигуряването на дистанция между учениците 

и максималното невзаимодействие между паралелките се осъществява по следния начин: 

1. При движение по коридорите учениците задължително спазват правилото за движение 

вдясно, обозначено със стрелки. 

2. На всеки етаж дежурят учители, определени по график, които съблюдават спазването на 

правилата от страна на учениците. 
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