Приложение 1

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА
ПГПЧЕ „ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ПРАВЕЦ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Създадени, съгласно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 08.09.2021
г.), в съответствие с актуалните здравни регулации
Приети на Педагогически съвет
Утвърдени със заповед на Директора
Увод:
Настоящите правила уточняват практическите условия и функциониране на
ПГПЧЕ „ Алеко Константинов“ в условията на извънредна ситуация.
Те са изготвени в съответствие с Насоки за работа на системата на училищното
образование през учебната 21/22 година в условията на COVID_19 и при спазване на
предписанията, издадени от здравните власти.
Организацията на работа се основава на прост и универсален принцип, който е този на
отговорността:



Отговорност от страна на персонала, колективна, индивидуална;
Отговорност от страна на семействата, които трябва да се уверяват в какво състояние
изпращат детето си на училище (измерване на температура, задържане на детето
вкъщи в случай на съмнение, здраве на ученика, спазване на санитарния протокол)



Отговорност от страна на учениците, които трябва да съблюдават санитарния
протокол и да не го пристъпват.
Всяко едно нарушение на протокола ще налага задължително връщане вкъщи и
неговото неприемане в училище.
Основни правила
1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване


Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните
часове) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки,
включително дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, бутони на
асансьори, парапети, уреди, екрани;











Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на
потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час
в зависимост от обектите;
Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по
график. Своевременно осигуряване на течен сапун,дезинфектанти, еднократни
салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна
хартия;
Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници,
мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие;
Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне2 пъти по
време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните
условия;
Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.
2. Лична хигиена
1. Спазване на общите здравни мерки.



Засилена лична хигиена (особено в случай на кихане и кашляне) като се използват :
 Течаща вода и сапун във класните стаи и всяко санитарно помещение, както и в
тоалетните;
 Поставените дезинфектанти за ръце на входа на училището и/или по коридора,
като тяхната употреба следва да е контролирана.
 Учениците правилно използват дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти
ръце;
 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и
очите;





 Използване само на личните си вещи – учебници, учебни пособия, помагала и
др.
Спазване в столовата и на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ
„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
 Не се допускат опашки от близко стоящи ученици;
 Не се допуска споделяне на храна и напитки;
 За хранене учениците използват обособени зони за отделните паралелки в
столовата, училищния двор или класната стая.

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична
обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго.
 Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от
техните родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват

защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са
подходящи за ползване.
Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в
следните случаи:
 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;


За деца със специални образователни потребности, при които има установена
невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от
личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м
между тях и местата на учениците;
В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат наоткрито;





В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час
помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м
между учениците и при редовно проветряване. При желание на родителите и/или
учениците защитни маски за лицемогат да се носят по време на целия престой в
училище.
2.

Класни стаи и организация на учебния процес



Всеки клас учи в определената му класна стая.



Потокът от влизащи ученици извършва движението си от дясната страна на
коридора и стълбището. Потокът от излизащи ученици се движи в лявата част на
коридора и стълбището.
Категорично се забранява ходенето от една класна стая до друга класна стая на
ученици.
ИКТ кабинети, Учебна кухня и физкултурен салон се използват в случаите на
невъзможност от провеждането на часа по друг начин и под контрола на учителя.
След използването на тези помещения от един клас те се дезинфекцират и
проветряват преди използването от друг клас.
Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на
местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при
малочислени паралелки и в по-големи класни стаи).
Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и
първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред
маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на
обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от
една паралелка.










Окачване на подсещащи табели в класните стаи, санитарните помещения, учителски
стаи, столова и коридори, за задължително носене на лични предпазни средства,
редовно и правилно миене на ръцете и дезинфекция, спазване на дистанция.

3.

Коридори и стълбища



Учениците спазват указанията на дежурните учители;



Използват коридора единствено за придвижване до класната стая; до ИКТ кабинета;
до учебна кухня (за професионалните паралелки); до физкултурния салон; до
столовата и санитарните помещения



Учениците не се движат на групи по коридорите;



Максималният брой на ученици движещи се заедно е 3 ученици от един клас;



Учениците спазват дистанция от минимум 1,5 метра;


4.

Не тичат по коридорите и избягват физически контакт със съучениците си в това
число прегръдки, хващане за ръка .
Училищен двор



Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;



Допускане на придружители на деца със специални образователни
потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на
защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;
Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;



 Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно.
5.
Учителска стая и комуникация
 Престой на учителите в учителската стая само при непосредствена
необходимост;
 Приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване
на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при
необходимост от пряка комуникация;
 Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални
срещи и консултации по предварителна уговорка и при спазване на
изискванията на МЗ;
 Провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на
ученическия съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна
среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, което
гарантира спазване на правилата на МЗ.
6.
Физкултурен салон





Физкултурният салон се използва само когато не е възможно провеждане на
часовете на открито;
Не е задължително носенето на защитна маска за лице в часовете пофизическо
възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се
използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между
учениците и при редовно проветряване.
Организират се двигателни дейности – индивидуални или по двойки, при

7.

спазване на дистанция от поне 1,5 м и по преценка на учителя.
Библиотека



Регулиране на достъпа с цел осигуряване на дистанция от 1,5 м.

8.



Пропускателен режим
Максимално ограничаване на влизането на външни лица в двора и сградата на
училището
Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и
при спазване на изискванията на МЗ.

 Родители на ученици изчакват учителя или друг член на колектива до портиерната
и влизат в училище, при необходимост, след идването на учителя/служителя.
 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на
изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания
и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в поголямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
9.
Гимназията следва предвидените от министерството сценарии в зависимост
от различните нива на заболяемост на национално, областно, общинско и
училищно ниво
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището
1.
В училището се създава организация за осъществяване на медицински филтър за
наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица
във видимо нездравословно състояние. Филтър се осъществява от медицинското лице в
училище в началото на деня, като работата му се подпомага от дежурните учители и
учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация
за общото състояние на учениците.


За обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми се
определя 2ри кабинет.



В случай на повече от едно лице с грипоподобни симптоми за място за изолиране ще
се използва и кабинет за срещи с родители.
2. При наличие на един или повече симптоми при ученик, учител, служител
(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,
мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) и/или в случай на
положителен резултат за COVID-19, се спазват Задължителни протоколи за
поведение при съмнение или случайна COVID-19 в училището, регламентирани
в Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата

