ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ ГР. КАЗАНЛЪК
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
I. Обща характеристика
SARS-CoV-2 е вирус от семейството на коронавирусите, който причинява тежък остър респираторен синдром.
Заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19.
II. Начин на предаване
Според известните към момента данни предаването на вируса става главно чрез дихателни капчици, когато хората
кихат, кашлят, говорят или издишват и по контактно-битов път при контакт със заразени повърхности през лигавиците на
устата, носа и очите.
Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем
се изчислява между 2 и 14 дни.
III.

Класификация на биологичния агент

SARS-CoV-2 е от групата на коронаворусите, но изцяло нов тип и към момента показва характеристиките на
биологичен агент група 4, а именно:
"Биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за
работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна
профилактика или средства за лечение."
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IV.

Задължителни мерки за предотвратяване на рисковете от предаване на инфекция.

Установяване на учители и ученици с хронични заболявания (диабет, сърдечни и белодробни заболявания), с компрометиран
имунитет (HIV, химиотерапия, лъчетерапия и др.) напреднала възраст (най – висок риск при възраст 65г. +) и възприемането
им като лица в най – висок риск. Прилагане на мерките срещу COVID-19, с предимство за тези лица.
Медицинският специалист към училището в срок до 25.09.2020 г. да изготви регистър и да го съхранява.

До обявяване на
края на
пандемията от
COVID-19

1. Прилагане на стратегията на дистанция между учениците от различните паралелки да бъде въведена система за
класно обучение в училището. Учениците са групирани в 13 паралелки в едната и 13 паралелки в другата смяна.
Учениците ще влизат и излизат през два различни входа по предварително изготвен план.
Ограничаване на близка комуникация между учителите и недопускане на струпване и дълъг престой в
учителската стая.
Комуникацията с родителите се осъществява в условията на електронна среда, а индивидуалните срещи се
провеждат по предварителна уговорка при спазване на изискванията на МЗ.
Родителските срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети да се провеждат в
електронна среда, а при необходимост от комуникация – в по-голямо помещение, което гарантира спазване на
правилата на МЗ.
Използването на физкултурния салон да бъде само в месеците и при лоши атмосферсферни условия, когато не е
възможно провеждане на часовете на открито.
При констатиране на грипоподобни симптоми при ученик:
• Ученикът ще изчака последващи действия в медицинския кабинет, определен за изолатор. Ще бъде спазена
процедурата, съгласно инструкциите на здравните власти.
При констатиране на грипоподобни симптоми при учител:
Учителят ще бъде изолиран в медицинския кабинен. Ще уведоми личния си лекар и ще спазва инструкциите на здравните
власти.
2. Носене на лични предпазни средства:
Носенето на маска или шлем е задължително:
• В общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли,
медицински кабинет, учителска стая и др. – за всички ученици, учители, в т.ч. външните за институцията лица.
• В класните стаи и другите учебни помещения – от учителите, които преподават на ученици от повече от една
паралелка/клас. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на шлем/защитна маска е по
преценка на преподавателя.
• Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Маските за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители.
Училището осигурява маски, в случаите когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Училището
осигурява на учителите маска или шлем.
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3. Почистване и дезинфекциране на класните стаи и учебни помещения.
• Дезинфекция на повърхностите и проветряване – извършва се ежедневно трикратно (преди
началото и след приключването на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични
точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия,
трябва да се увеличат четири пъти на ден.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие.
Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи и своевременно да се осигурява течен
сапун или дезинфектанти и топла вода.
4. Насърчаване на личната хигиена и условия за това.
• Всеки първи учебен час учителят напомня на учениците за правилата и спазване на хигиенните норми.

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун в санитарните помещения
• Поставяне на дезинфектанти на входа на училището и на всеки етаж.
• Запознаване на всички учители и служители на училището за поддържане на лична хигиена и
запознаване с План за действие в случай на COVID-19
• Запознаване на всички ученици с План за действие в случай на COVID-19 в ЧК
• Запознаване на външните посетители със здравните изисквания
5. Лица отговорно за организацията и спазване правилата във връзка с епидемията:
Ивелин Узунов, Иванка Пантова, Пенка Турданова и Гергана Йорданова
Изготвена инструкция за начина на ползване на съответните дезинфектанти.

Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути в ЧК, съобразени с възрастовите особености
на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID19. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да
не споделят храни и напитки.
6. Отговорно лице за контакт от ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък
Ивелин Узунов, тел. номер: 0879605476
Тел: 0431/6-23-34
7. Отговорно лице за контакт от РЗИ Стара Загора
Дежурен инспектор. Дежурен телефон: 042/ 602468. Отдел „Противоепидемичен контрол“ към „Надзор на заразните
болести“.
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Предоставяне на бланки за бърза и лесна комуникация при необходимост. Приложения № 1 и № 2
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Бланка, предоставена от РЗИ за поредността на действията при случай на COVID-19 (при необходимост).
Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците в ЧК с брошурата с препоръки за безопасна работа в
интернет.
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Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:
При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,
мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
• Ученикът се изолира незабавно в медицинския кабинет, докато не се прибере у дома.
• На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
• Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите
превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се
консултират със семейния лекар на ученика.
• След като ученикът напусне медицинския кабинет, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно
действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки
• Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е
клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
• Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави
списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или
няколко паралелки/клас или на цялото училище.
• Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват
на директора на съответното училище.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост
от конкретната ситуация.
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В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
• След отстраняване на заразения ученик и съучениците му 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.
• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в
гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение:
• Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в
същия момент.
• Избягва се физически контакт с други лица.
• При възможност използва личен транспорт за придвижване.
• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия
• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с
указанията на РЗИ.
• Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при
спазване на изискванията за дезинфекция.
• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
• Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това
е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек
• Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично
проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се
предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
• Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в
съответствие с указанията на РЗИ.
• След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на
повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което
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В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек
класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.
• ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това не е различна форма на обучение, различни
са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са
физически на едно и също място.
• Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от
паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по
утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.
• Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези
паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на
карантината, след което се завръщат обратно в училище.
• В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR
тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки
преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за
осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.
• При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на
извънредни и непредвидени обстоятелства учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна
преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се
завръщат обратно в училище.
• Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното
време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа
среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения
съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното
време изискването се прилага пропорционално.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Информация за контактни на положителен на COVID - 19 учебно заведение в област Стара Загора
1. Трите имена и ЕГН на положително лице
…………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………………………………
2. Адрес
………………….……………………...………………………………………………………………………………………
3. Телефон
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Последно посещение в учебно заведение
…………………………………………………………………………………….…….
5. Контактни от първи ред ( контактни лица без ЛПС и контакт в затворено помещение повече от 15 минути )
№ Трите имена
ЕГН
адрес
Личен лекар Последно помещение Телефон за връзка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация за отсъстващи ученици поради съмнение за COVID19 в учебното заведение в област Стара Загора
Учебно заведение:……………………………………………………………………….

Общ брой ученици

Брой отсъстващи ученици със
съмнение за COVID-19
(грипоподобни оплаквания)

Изготвил:
Подпис и печат
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