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Настоящият план е създаден въз основа на Насоки за обучение и действия в 
условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, изработени от 
Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

Планът за обучение и действия в ДФСГ „Интелект“ - Плевен в условията на 
извънредна епидемична обстановка за текущата учебна година е приет на 
Педагогически съвет и утвърден със заповед на директора на училището.

В ДФСГ „Интелект“ като водещ модел се прилага стратегията на дистанция 
(невзаимодействие) между учениците от паралелките по време на обучение и извън 
него.Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете 
за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. 
на карантина подлежат само учениците от тази паралелка. Паралелките на училището са 
разделени на различни етажи в сградата. Невзаимодействието между учениците от 
паралелките се осъществява чрез различно дневно разписание по випуски и класове. 
Дневното разписание включва начало и край на учебния ден, график на учебните часове.

Сутрин и на обяд дежурни учители посрещат на входа учениците. Напомнят за 
задължителното дезинфекциране на ръцете от машинките, поставени на входовете в 
училищната сграда, и поставянето на маска в закрито помещение.

На родителски срещи през м. септември 2022 г. класните ръководители ще запознаят 
родителите с дневното разписание на паралелките и групите и със задължителните и 
препоръчителни мерки в ДФСГ “Интелект“.

Планирани действия при извънредна ситуация в условията на пандемия:
1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:
1.1. Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, 
прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани;

7.2. Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 
потвърден случай на COVID - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в 
зависимост от обектите;

1.3. 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;

1.4. Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, мишки, клавиатури през всяко 
междучасие;

1.5. Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
1.6. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в 

съответствие с метеорологичните условия;
2. Лична хигиена
2.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
2.2. Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни стаи, 

кабинети и други помещения в сградата на училището;
2.3. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;
2.4. Организиране на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и/или с оказана 
методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

3. Носене на защитна маска за лице
3.1. Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка



е задължително.
3.2. 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.

3.3. Препоръчително е защитните маски за лице. които се използват от ученици, 
педагогически и непедагогически персонал да са 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.

3.4. 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;

> В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
4. Създаване на вътрешна организация:
4.1. Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на правилата във връзка с извънредната епидемична обстановка;
4.2. Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях;
4.3. Осигурява условия за спазване на необходимата дистанция с цел максимално 

ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки и/или различни 
училища при провеждане на дейности.

4.4. Разработване и споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, 
ученици, родители за ОРЕС и на ресурси:

4.5. Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID в 
училището. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена 
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни 
болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.)

4.6. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 
отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на 
маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);

4. 7. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват
4.8. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок;
4.9. Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите ученици;
4.10. В случай на положителен резултат за COVID всички контактни лица се 

информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на 
клинични симптоми и признаци

4.11. При карантиниране на контактно дете чле новете на домакинството му се самонаблюдават
4.12. Информиране на родителите и общността за промените в седмичното разписание,;
4.13. Осъществява информационна кампания :



4.14. Изготвяне на сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост;
4.15. Провеждане на консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на 

образователни дефицити.
4.16. При учениците в дуална система на обучение -партниране с всеки работодател 

партньор за непрекъснатост на контакта и обучението с помощта на 
информационните технологии чрез предоставяне или разработване от страна на 
бизнеса на подходящи мултимедийни продукти

Директорът на ДФСГ „Интелект“ упражнява контрол на ефективното изпълнение 
задълженията на учителите и служителите в ситуация на пандемия.
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