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ПРАВИЛА 

ЗА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ 

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID – 19 

 

1. Непедагогическите специалисти и помощния персонал измиват ръцете си, 

дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага 

след влизане в институцията и дават личен пример на учениците. 

2. Задължително спазват общите здравни мерки. 

3. Носенето на лични предпазни средства от непедагогическия персонал– маска 

или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, ученически стол; 

4. В кабинетите на техническия организатор, домакин и ЗАТС влиза не повече от 

един външен специалист при спазване на разстояние между тях не по-малко от 2 метра 

и наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна 

дезинфекция; 

5. Предоставянето на административни услуги се осъществява по електронен 

път. При необходимост от получаване на административната услуга на място, 

потребителят на услугата спазва приетите и утвърдени правила за работа в условията 

на COVID – 19. 

6. Лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището /хигиенисти/: 

6.1.  Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на 

помещенията; 

6.2. Ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за 

които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита 

от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната 

страница на Министерството на здравеопазването. 

6.3. Проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди 

пристигане на учениците, по време на излизане в междучасия, при почистване на 

помещенията и в края на работния ден. 

6.4. Извършват дезинфекция на помещенията двукратно: преди началото и след 

приключване на смяната, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите 
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 варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час на критичните точки в 

училищната сграда: подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, 

ключове за осветление,парапети, тоалетни, мивки, кранове и много други често докосвани 

с ръце повърхности; 

6.5. Почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне след 

всяко междучасие. 

6.7. Изпразват кошчетата за боклук не по-малко от 4  пъти дневно. 

6.8. При наличие на потвърден случай на коронавирус - След отстраняване на 

заразения ученик и съучениците му, веднага от хигиенистите на смяна  се извършва 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 

48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

6.9. Следят за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун, 

кърпи за ръце и дезинфектант. 

 

 


