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На основание чл. 258, ал. Ги чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба Ме

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и

другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 24 от същата наредба, във

връзка с чл. 4 от ЗЗБУТ, чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, Заповед МРД-01-973/26.11.2021

г. и Заповед МРД-01-968/26.11.2021 г., на министъра на здравеопазването относно

въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България,

считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г., Заповед МРД-01-991/02.12.2021 г. за изменение на

Заповед МРД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед МРДО9-

4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката относно утвърждаване на

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в

училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, Заповед МРДО9-

4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Насоките за

обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в

центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с негова Заповед МеРДО9-

4756/30.11.2021 г., с цел опазване здравето на работниците, служителите и учениците в

СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе в условията на продължаваща епидемична обстановка,

обусловена от разпространението на СОУ -19,

НАРЕЖДАМ:
1.АКТУАЛИЗИРАМ, утвърдените с моя заповед Ме238/09.11.2021 г., „Мерки и правила за

ограничаване на рисковете от разпространение на СОУШ-19, в условията на извънредна

епидемична обстановка, в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе през учебната 2021-2022

година, актуализирани с моя Заповед Ме301/26.11.2021 г. Приложение Мо1 към настоящата

заповед, считано от 06.12.2021 г.

П. АКТУАЛИЗИРАМ, утвърдените с моя заповед М238/09.11.2021 г., актуализирани с моя

Заповед Мо301/26.11.2021 г.:

1.1. Протокол за поведение при съмнение на СОУ -19 при ученик в СУПНЕ „Фридрих

Шилер”, гр. Русе, Приложение ЖМе2 към настоящата заповед, считано от 06.12.2021 г.

1.2. Протокол за поведение при случай на СОУ -19 при ученик в СУПНЕ „Фридрих

Шилер”, гр. Русе, Приложение ХМо3 към настоящата заповед, считано от 06.12.2021 г.

1.3. Протокол за поведение при съмнение на СОУП-19 при възрастен в СУПНЕ „Фридрих
Шилер”, гр. Русе, Приложение Ме4 към настоящата заповед, считано от 06.12.2021 г.



1.4. Протокол за поведение при случай на СОУ-19 при възрастен в СУПНЕ „Фридрих

Шилер”, гр. Русе, Приложение ЖМ5 към настоящата заповед, считано от 06.12.2021 г.

Ш. Актуализираните с настоящата заповед мерки, правила и протоколи за поведение при

съмнение или случай на СОУ-19 при ученик и възрастен в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр.

Русе са задължителни за изпълнение от педагогическия, непедагогическия персонал,

учениците и техните родители/настойници за времето на обявена, от компетентните органи,

извънредна епидемична обстановка.

ГУ. Педагогическият си  непедагогическият персонал, учениците си техните

родители/настойници в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе са отговорни за прилагането и

изпълнението на актуализираните с настоящата заповед мерки, правила и протоколи за

поведение при съмнение или случай на СОУ -19 при ученик и възрастен в СУПНЕ

„Фридрих Шилер”, гр. Русе.

У. В срок до 06.12.2021 г., Бейсун Ахмед, администратор база данни, да публикува на

интернет-страницата на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе настоящата заповед и

приложенията към нея.

МТ. Класните ръководители на учениците от всички паралелки своевременно, но не по-

късно от първия присъствен учебен ден за паралелката, да запознаят всички

родители/настойници с актуализираните с настоящата заповед мерки, правила и протоколи

за поведение при съмнение или случай на СОУ1-19 при ученик и възрастен в СУПНЕ

„Фридрих Шилер”, гр. Русе. Мерките и правилата да бъдат представени от класните

ръководители на родителите/настойниците с необходимите пояснения и аргументация, с

цел да имсе даде необходимата увереност и спокойствие.

УП. Класните ръководители на учениците от всички паралелки своевременно, но не по-

късно от първия присъствен учебен ден за паралелката, да представят по подходящ начин

на учениците актуализираните с настоящата заповед мерки, правила и протоколи за

поведение при съмнение или случай на СОУ -19 при ученик и възрастен в СУПНЕ

„Фридрих Шилер”. гр. Русе.

УШ. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мариета Йорданова.

ЗДАСД, Теодора Иванова, ЗДУД, Раиса Петкова, ЗДУДи на Пепа Балкова, ЗДУД.

1Х. Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал и на медицинските

лица в училищеза сведение и изпълнение срещу подпис.
Х. Юлияна Костадинова, библиотекар и технически изпълнител, да изпрати настоящата

заповед на целия персонал и на медицинските лица на електронните им служебни пощи.

мИ/мйи




