
90 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН"  

ж.к. Люлин 2, ул. 204, № 3, 1336 СОФИЯ 

Канцелария: (02) 8250-854, e-mail:office@sou90.org www.sou90.org 

1 
 

 

ИНСТРУКТАЖ  

за служители на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“  

във връзка с предотвратяването на 

разпространението на COVID-19  

 

 На основание чл.63, ал.1 от Закона за Здравен контрол на Република България и във 

връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве 

от международно значение по отношение на заболяване COVID -19, Заповед на 

Министъра на образованието и науката №РД09-606/09.03.2020 г.и  Заповед № 09-

626/11.03.2020 г. както и Препоръки на Националния оперативен щаб за 

предотвратяване на разпространението на COVID-19 на територията на Република 

България: 

 

Тема: „Мерки за предпазване от коронавирус“ 

Коронавирусът, причиняващ масови огнища на заболяваемост в различни точки по света 

е вид грипен вирус, характеризиращ се с по-тежки последици за човешкото здраве, 

отколкото другите грипни вируси и щамове. 

Характерно за него, както и за другите грипни вируси е това, че основните начини на 

предаване са респираторния (по въздушно – капков път) и контактния (чрез замърсени 

повърхности, най-вече ръце). Това го прави особено прилепчив. 

 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ  

1. Какви са симптомите на COVID-19? От известното досега, вирусът може да 

причини умерени грипоподобни симптоми като:  

 треска  

 кашлица  

 затруднено дишане  

 мускулни болки и  отпадналост.  

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, остър респираторен дистрес 

синдром, сепсис и септичен шок, които могат да доведат до смъртта на пациента. 

Хората със съществуващи хронични заболявания изглежда са по-
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предразположени към тежко протичане на заболяването. 

Кога трябва да се изследвам за COVID-19? 

 Ако имате:  

 остра респираторна инфекция (внезапна поява на най-малко една проява: кашлица, 

повишена телесна температура или затруднено дишане, Както и: В рамките на 14 дни 

преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии:  

 близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19  

 анамнеза за пътуване в Китай и Италия. Близкият контакт се определя като:  

- съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;  

- директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);  

- директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр.- при 

опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце); 

 - директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и 

продължителност над 15 мин.;  

- престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.)  

с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;  

ПРЕВЕНЦИЯ  

 Как мога да се предпазя от заразяване? При посещение в области или 

държави с регистрирани случаи на COVID-19:  

1. Хигиена на ръцете  

1.1. Избягвайте докосването на лицето си с ръце, особено в областта на носа, очите и 

устата.  

1.2.  Мийте си ръцете редовно с вода и сапун- (обръщайте специално внимание на 

палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите); 

1.3. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност 

минимум 20 секунди.  

1.4. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи 

ръце в продължиние на минимум 30 секунди. 

1.5. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.  

1.6 След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат. 

Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на 

дезинфектанта. 

 

2. Избягвайте контакт с болни хора, особено такива с кашлица;  

3. Избягвайте посещения на пазари и места, където има живи или мъртви животни; 

4. Прилагайте общите хигиенни правила по отношение на хигиената на ръцете и 

хигиената на храната;  

Какви са задълженията ми като учител в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ : 

1. Всеки учебен час в началото на деня да започва с 5 минутен инструктаж на 

учениците за спазване на лична хигиена. 
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2. Ако видите дете с грипоподобна симптоматика – веднага сигнализирайте на 

медицинската сестра в училището, информирайте родителите на детето и НЕ го 

допускайте в учебното заведение. 

3. Проветрявайте често класните стаи и кабинети. 

4. Всички начални учители е необходимо да посрещат учениците си на двора и да 

влизат организирано в сградата на училището.  

5. Не се допускат външни лица. В крайно неотложни ситуации ще се осъществяват 

срещи с предварително уговорен час. 

6. Комуникацията с родителите и други заинтересовани лица ще протича чрез 

електронния дневник, по телефон или електронна поща. 

7. Избягвайте срещите с външни лица, освен при необходимост. Препоръчваме 

използването на комуникация по телефон или електронен дневник. 

8. С цел избягване на струпване на много деца на едно място, учениците, които 

получават безплатна закуска следва да се хранят в класните стаи, при спазване на 

строга хигиена и почистване на работните пространства. 

9. При излизане за отдих навън, учениците следва да бъдат разположени в 

различните зони на двора, по график. 

10. При посещение на учебни занимания по ФВС, учениците следва да се преобличат 

и преобуват с вътрешни обувки в съблекалните на физкултурния салон и 

прилежащия коридор. 

11. Учениците следва да почистват ежедневно своите шкафчета, а всеки петък, те 

трябва да прибират личните си вещи, включително дрехи и обувки, с цел 

почистване у дома и по-добра дезинфекция на помещенията. 

12. Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват 

деца, вкл. бели и зелени училища и екскурзии до края на учебната 2019/2020 

година. 

13. До второ нареждане се забранява провеждането на квалификации, обучения на 

педагогически специалисти, както и пътувания с цел обмен. 

14. Провеждането на спортни мероприятия се преустановява, по изключение може да 

се проведе без публика. 

15. Преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в това число кина и 

театри. 

16. При провеждане на културни масови прояви на закрито да се ограничи 

присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние 1 метър между 

присъстващите. 

17. Преустановяват се до второ нареждане ученическите състезания и олимпиади, 

организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на 

природни обекти,обществени, културни, научни институции. 

18. При констатиране на потвърден случай на коронавирус сред деца, ученици или 

служители на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, учебните занятия ще се 

преустановят за 14 дневен период. 

 

Какво трябва да направя, ако съм имал контакт с някого с COVID-19?  

Информирайте здравните власти за последващи напътствия.  

Наблюдавайте се от времето на контакта с този човек и ако развиете някакви симптоми, 

свържете се с личния си лекар за съвет, като посочите, че сте били в контакт с COVID-

19.  


