ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”
гр.Пловдив, ул.”Коматевско шосе”№137, тел. 032 69-66-68
e-mail:zs@ouzahari.eu
ЗАПОВЕД
№РД-10- 142/03.12.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с т. 4 от Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. на Министъра на
образованието, Заповед № РД09-4814/ 03.12.2021 г. на Министъра на образованието и
Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в
училищата и в центровете за специална образователна подкрепа Заповед № РД-01-973 от
26.11.202 г. изменена със Заповед РД-01-991/ 02.12.2021 на министъра на здравеопазването
и чл.73 от Административно процесуалния кодекс
НАРЕЖДАМ:
I. Присъственият образователен процес да бъде възстановен за учениците от V-VII клас на
06.12.2021 г. (понеделник) при осигурена безопасна среда, която включва наличие на
условията:
1.1. Доставени антигенни щадящи тестове за учениците от V доVII клас.
1.2. Писмено декларирано съгласие на 50% от родителите на ниво паралелка за тестване на
учениците веднъж седмично в училището или в домашни условия – за учениците със
специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на
учениците или представени документи за преболедуване на COVID, с валиден документ за
ваксинация, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване
съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването
1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие
на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за
отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти
седмично на място в училището , с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен
от институцията. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден,
в който посещават присъствено училище
1.4. Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са
осигурени достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички ученици
за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност:
а) за учениците в началния етап (I-IV клас) ;
б) за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас)

1.5 Допускане на външни лица в сградата на училището само при представяне на валиден
,,зелен сертификат”.
1.6. На родителите да бъде представена информация за попълването на декларация за
съгласие по образец за бързите антигенни тестове за децата, които ще бъдат тествани в
училището или в домашни условия – за учениците със специални образователни
потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове
1.7. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие ще
се приемат два дни предварително.
1.8 Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със
специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия учебния ден
за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия
ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни
документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от
лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
1.9 Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в
домашни условия в дните определени за тестване. Тестовете се предоставят на родителите
не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от
проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родител
декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен,
съобразно указанията на производителя.
1.10. Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в
момента на вземане на пробата.
1.11 Изследването на учениците се извършва в помещението, в което се провежда първият
учебен час. Изследването се провежда от лица, определени от директора (педагогически,
непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат
родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи
за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от
лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични
предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и
отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на
съответния тест
1.12. Тестването на непедагогическия и педагогическия персонал ще се извършва от
медицинското лице- Светлана Пайталова от 7.00 часа до 7, 30 часа
1.13. Отговорници за съхраняването на закупените антигенни тестове от училището и
предоставените от МОН са:
Мария Кукунова-ЗАС и Светлана Пайталова- медицинско лице.
1.14. Тестването на учениците по паралелки от прогимназиален етап се извършва в класните
стаи от класен ръководител на съответната паралелка, родители, само при наличие на
представен валиден ,,зелен сертификат”.
1.15. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.

Продължителността на тестването е 20 мин. От 7,30 часа до 7, 50 час
За дните на тестване не се променя дневното разписание на учебните часове.
Учебното съдържание и взетите часове се нанася в електронен дневник.
1.16. За ученици, чиито родители не са представили декларация за съгласие за тестване,
училището организира условия за синхронно или асинхронно обучение в платформата
Google G suite. В този случай не се прилага продедура по чл.40д от Наредба №10 за
организация на дейностите.
1.17. Използваните отрицателни тестове за COVID 19 се събират в плътни непрозрачни
чували в неизползваемото помещение до кабинета на медицинската сестра, което трябва да
бъде заключвано, след което се изхвърлят като битови отпадъци в контейнерите за смет.
Положителните тестове се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за
еднократна употреба с обем 10 или 20 л., до запълването им. Същите се съхраняват от
медицинското лице в помещението до лекарския кабинет, на първия етаж и в края на
кампанията се предават от медицинското лице на РЗИ-Пловдив, като може да се използва
нелицензиран транспорт.
1.18. При съмнение за COVID 19 се създават протоколи по образец. Приложение №.1
II. В условията на извънредна епидемична обстановка в училището задължително се
прилагат следните мерки:
1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване
а) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати и
прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;
б) 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;
в) 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;
г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, мишки,
клавиатури и инструменти през всяко междучасие;
д) Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
е) Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на
часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия;
ж) Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.
2. Лична хигиена
а) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
б) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи,
кабинети, и други помещения в сградата на училището;
в) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;

г) Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на
дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището. За биоцидите,
които не са готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от
МЗ разрешения.
3. Носене на защитна маска за лице
3.1. Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически
персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище, с изключение на
момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване
на COVID-19.
3.2. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице
извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и
други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и
персонал.
3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в
класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с
бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
3.4. 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.
3.5. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици,
педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. Най добрата комбинация на материал е:
1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да
ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата;
3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или
памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.
3.6. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните
случаи:
а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
б) за децата от предучилищните групи по време на провеждане на педагогическите
ситуации;
в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
г) за деца и ученици 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;
д) в часовете по физическо възпитание и спорт
3.7. При желание на родителите, учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят
защитни маски за лице по време на целия им престой в училище
III . За извършване на тестовете по паралелки определям:

ГРАФИК и Отговорници в прогимназиален етап
Клас

Време
тестване

Va

7,30 – 7,50

на Отговорници педагогически Подпомагащ екип
специалисти,
които
ще от
родители
подпомагат учениците при доброволци
тестването
(притежаващи
зелен сертификат)
Петя Енчева
Любомир Вакрилов

VI a

7,30 – 7,50

Христина Василева

VI б

7,30 – 7,50

Сийка Карагьозова

VII а

7,30 – 7,50

Мая Семерджиева

VII б

7,30 – 7,50

Красимира Попова

Медицинското лице подпомага екипите при необходимост.
За педагогическия и непедагогическия персонал – медицинското лице Светлана
Пайталова
-при вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства –
ръкавици и маски;
- изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията
на производителя на съответния тест;
- по време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване;
- след пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез
измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете.
-повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се
почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.
- от 8,00 до 8,30 часа лицата, осъществили тестването, дават информация на директора
и или на заместник-директора за броя и резултатите от тестовете.
IV. 1. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно по щадящ
психичното му здраве начин в предназначеното за такъв случай място при осигурено
наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от насокиje – Задължителни протоколи за
поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Уточняващото

(потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния резултат
от бързия антигенен тест, проведен в училище или в домашни условия – за учениците със
специални образователни потребности. На ученика се поставят отсъствия по уважителни
причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без
да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен
положителен резултат от теста в училището или в домашни условия – за учениците със
специални образователни потребности. Учениците от паралелката продължават да се
обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест,
проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат, за
учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните протоколи за
поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището/ЦСОП. При липса на
положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение. Ученикът с
установен положителен резултат от изследване в училище или в домашни условия – за
учениците със специални образователни потребности, се допуска отново в присъствено
обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен резултат от
лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване.
2. Използваните тестове:
- с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се
завързват и се изхвърлят по общия ред като неопасен отпадък в контейнерите за смесен
битов отпадък.
- с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни
отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра.
- до запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в медицински
кабинет в училището, до което има достъп само Светлана Пайталова.
- в края на кампанията за изследване запълнените и затворени кутии за изгаряне на
отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават
на Директора.
- невалидните тестове също се съхраняват до завършване на кампанията с тестването
V. Дневен режим.
- в дните на изследване дневният режим се променя, като учениците трябва да бъдат в
училище в 7, 25 мин. , а в класната стая 7, 30 часа. Учебните часове започват по седмично
разписание утвърдено от директора и утвърдения дневен режим за учебната 2020/2021.
- родителите се уведомяват за промяната на дневния режим поне един ден предварително от
класния ръководител;
VI. Oбучение от разстояние.

-в обучение от разстояние следва да бъдат останат:

√ учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване (родителите не подават
заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква
разрешение от началника на регионалното управление на образованието);
-обучение да се осъществява чрез средствата на информационно-комуникационните
технологии в платформата
-обучението да се осъществи съгласно с график в ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповедта
VII. В сградата на училището не се допускат:
а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен
резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване
два пъти седмично;
б) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за
задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз
антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ
за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване;
в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.
Отговорник: Иван Иванов – охрана;
VIII. В условията на извънредна епидемична обстановка се прилагат следните мерки
за осигуряване на необходимата дистанция:
1.Всеки клас пребивава в своята класна стая, при което учителите се местят, а учениците –
не.
2.Да се провеждат максимален брой часове на открито, когато метеорологичната
обстановка позволява това.
3.Да се спазва физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в
т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;
4. Входове, коридори, стълбища.
-входовете на училището и да се ползват както следва:
Вход централен – Всички паралелки .

Вход авариен , при присъствен процес се ползва от по заповед на директора.
-пропускателен режим на всеки отворен вход и се осъществява от дежурните учители и
класните ръководители:
- придвижване в коридорите и по стълбите да е еднопосочно, според направената
маркировка;
IX. Организация на храненето.
- извършва се по утвърдения график, без струпване на ученици, при спазване на дистанция
и осъществяване на контрол от учителите-възпитатели;
- да се обособят зони за хранене за отделните паралелки
- предоставяне на закуските по линия на Държавен фонд „Земеделие“ при
спазване на здравните изисквания и недопускане на смесване на паралелки.
X.Училищен двор.
- да не се допускат външни лица в дворовете в рамките на учебния ден, които нямат зелен
сертификат;
- да се допускат придружители на деца със специални образователни потребности
(СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице,
физическа дистанция и дезинфекцияи зелен сертификат ;
-да се определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
-да се провеждат повече занятия на открито, когато е възможно.
X.Учителска стая и комуникация.
-учителите да пребивават в учителската стая само при непосредствена необходимост;
-комуникацията ще се осъществява приоритетно в електронна среда, а при необходимост от
пряка комуникация, педагогически съвети и общи събрания - при спазване на изискванията
за физическа дистанция и носене на защитни маски;
XI.Комуникация с родителите.
-да се осъществява предимно в електронна среда, индивидуални срещи и консултации по
предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
- провеждането на родителски срещи - приоритетно в електронна среда;

XII.Физкултурен салон.
- часовете по физическо възпитание и спорт да се провеждат приоритетно на открито.

XIII. Информиране на родителите и общността.
1. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение
от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките
(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID-19 ученици и
учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на
интернет страницата на съответното училище. Информацията може да се предоставя
също и по предварително оповестен начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник,
електронни приложения и/или електронна поща.
2. По подходящи начини класните ръководители и психолог осъществяват информационна
кампания сред родителите
и учениците за значението на задължителните и
препоръчителните мерки и на ваксинирането за намаляване на разпространението и
рисковете от инфекция. Кампанията може да бъде провеждана съвместно с представители
на регионалните здравни инспекции, на общините, на регионалните управления на
образование, с участието на медицински специалисти и местни лидери на общността.
Копие от Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение, чрез електронен дневник, сайт на институцията, споделен диск и други
електронни приложения за информация на родители, педагогически и непедагогически
персонал.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.

ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА
Директор ОУ „Захари Стоянов”- Пловдив

