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В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за

СОУШ-19 при служител, се предприемат следните действия:

1. Лицето незабавно информира директора на училището, който незабавно информира:

1.1. Регионалната здравна инспекция, която извършва епидемиологично проучване с цел

оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В

зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния

случай.

1.2. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност, в случаите, когато

заразеното лице е от непедагогическия персонал, изготвя списък на контактните лица в

съответствие с указанията на РЗИ.

1.3. Ресорният заместник-директор по учебната дейност, в случаите, когато заразеното лице

е от педагогическия персонал, изготвя списък с учителите, учениците и други лица, които

са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

2. Директорът или оправомощен от него служител предоставя на РЗИ изготвения списък с

контактните лица.

3. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът изпълнява предписанията на

РЗИ.

4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат

да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.

5. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в

зависимост от конкретната ситуация. Като правило под 10-дневна карантина се поставят

следните лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови

контактни:

- учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен ръководител,

- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на

разстояние по-малко от 1,5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ:

- други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-

малко от 1.5 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни)

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.

6. Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъщественв период от 48 часа

преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на

соуУШ-19 - от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода

РСВ или бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на Мз.



7. Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за СсоУ-19 и за

навременноуведомяване на личните лекари и РЗИ.

8. След получаване от РЗИ на информация за лицата, които се поставят под задължителна

карантина и мерките, които следва да се приложат:

8.1. Ресорният заместник-директор по учебната дейност незабавно предприема

действия по създаване на организация за:

8.1.1. неперкъснатост на учебния процес, съобразно конкретната ситуация;

8.1.2. уведомяване на контактните учители, ученици и родители за мерките и действията,

коитосе предприемат.

8.2. Заместник-директорът по -административно-стопанската дейност създава

организация за извършване на предписаните дезинфекционни мероприятия след като

заразеното лице напусне училището, в т.ч.: извършване на продължително проветряване.

влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности в класните стаи,

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след

което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или

други цели.

8.3. Пеихологът или  педагогическият съветник осигуряват по желание

психологическа подкрепа, като формата Йй може да варира в зависимост от

конкретната ситуация.


