СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
„КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ
за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса
Задължителните мерки включват:
Спазване на общите здравни мерки.

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, бюфет (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч.
от външните за институцията лица;
-

в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-

практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които
преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от
прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи).
При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна
маска/шлем е по тяхно желание;
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни
правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието
между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила
от министъра на здравеопазването.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.
Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са
подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.
2.

Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
В училището се извършва ежедневно двукратно (преди началото и след

приключване на учебните занятия) влажно почистване и дезинфекция на всички
критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци,
ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни
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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.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се
обръща специално внимание на учебните салони и студиото, учителската стая,
физкултурния

салон,

в

които

повърхностите,

мишките,

клавиатурите

и

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.
Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата се следи за
изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
както и регулярно изхвърляне на боклука.
С

подробни

инструкции

за

алгоритъма

на

дезинфекцията

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection
_covi d19_dobavjane_grajdani.pdf. следва да се запознаят отговорните лица.
Засилена лична хигиена и условия за това:

3.


осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение,
както и в тоалетните за всички ученици и работещи.



поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на
училището, в учителската стая и в коридорите и салоните, като тяхната
употреба следва да е контролирана.



Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след
посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа
култура, при кихане и кашляне.



Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти
ръце.



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

4.
БАБХ

Спазване в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и
„Препоръки

към

бизнес

операторите

и

работодателите

хранителния бизнес.
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