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1. Общи положения

1. Настоящите мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на

сомЮ-19 в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе през учебната 2021-2022 година са

разработени в съответствие и на основаниена:
1.1. разпоредбите на чл. 4 от ЗЗБУТи чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето;
1.2. разпорежданията на министъра на здравеопазването, дадени с негови: Заповед

МРД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед МРД-01-968/26.11.2021 г., относно въвеждане на

временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от

01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.;

1.3. разпорежданията на министъра на здравеопазването, дадени с негова Заповед

МРД-01-991/02.12.2021 г. за изменение на негова Заповед МРД-01-973/26.11.2021 г.

относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република

България, считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.;

1.4. утвърдените, със Заповед МРДО9-4756/30.11.2021 г. на министъра на

образованието и науката, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна

епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
1.5. изменените,. със Заповед ЛМРДО9-4814/03.12.2021 г. на министъра па

образованието и науката, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна

епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.
2. Настоящите мерки и правила за работа и обучение в условията на СОУ-19 се

прилагат при присъствено провеждане на образователния процес в дневна форма на

обучение и имат за цел:
2.1. опазване здравето на работниците, служителите и учениците в СУПНЕ

„Фридрих Шилер”, гр. Русе в условията на извънредна епидемична обстановка, обусловена

от разпространението на СОУ -19;
2.2. осигуряване, доколкото е възможно, на максимално безрискова среда, като е

осъзнато, че няма абсолютно безопасна среда в условията на пандемия;
2.3. да се реагира съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или

със съмнение за СОУШЮ-19.

2.4. да се поддържа положителен психоклимат на работа и учене и да се редуцират

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

2.5. да се повиши информираността и личната ангажираностна всеки отделен ученик
в опазването на живота и здравето му и този на околните;

2.6. да се ангажира ученикът с поведение, което намалява риска от разпространение
на СОУ -19.



П. Мерки и правила за ограничаване на рисковете от

разпространение на СОУП-19, в условията на извънредна епидемична
обстановка, в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе

през учебната 2021-2022 година

1. В условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с

сои-19, в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе задължително се

прилагат следните мерки и правила за намаляване на рисковете от
инфекция:

1.1. Спазване на физическа дистанция между лицата най-малко1,5 м,в т.ч.:
1.1.1. преди влизане в сградата на училището, при наличие на повече работници, служители
и ученици, чакащи да влязат в сградата, задължително се спазва дистанция най-малко 1,5 м

междулицата, като не се допуска струпване на голям брой лица на едно място;
1.1.2. в работните и санитарните помещения, в тоалетните, в коридорите и общите части на

сградата се спазва дистанция най-малко 1,5 м един от друг, като не се разрешава струпване
на много хора на едно място, а в тоалетните се влиза само при свободна клетка.
1.1.3. при изпълнение на служебните задължения, физическите контакти с лица се

ограничават само до тези, които участват в дейностите на училището или в изследване на

учениците, при стриктно спазване на утвърдените противоепидемични мерки (дистанция,

носене на защитнамасказа лице и след дезинфекция на ръцете на входа);
1.1.4. не се разрешава ползване на общите места за почивка и хранене. За целта се използват

работните помещения при стриктно спазване на утвърдените противоепидечични мерки:
1.15. след приключване на работа и на учебните часове и по време на междучасия не се

допуска струпване на работници, служители и ученици на изхода и в двора на училището;
1.1.6. при напускане на сградата на училището се спазва дистанция най-малко 1,5 м един от

друг и не се допуска струпване на хора.
1.2. Носене на защитна маска за лице, при следните правила:
1.21. В сградата на училището се влиза само със защитна маска на лицето при спазване на
изисквания за правилно носене.
1.2.2. Всички ученици от УМ до ХП клас, както и целият педагогически и непедагогически

персонал в СУПНЕ„Фридрих Шилер“, гр. Русе, носят защитна маска за лице по време на

престоя и обучението им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за

изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на СОУ-19, в т.ч.:



а) в общите закрити части на учебната сграда - предверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, офиси на методическите

обединения, библиотека, бюфет, столовата, предназаначена за хранене на учениците от

начален етап (освен при хранене);

6) в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети по ИТ, химия, физика.

биология, технологии и предприемачество, физкултурен салон).

1.2.3. Учениците отначалния етап (1 - ГУ клас) задължително носят защитна маска за лице

извън класната стая - при влизане в училищната сграда, в коридори, фоайета, стълбища,

медицински кабинет, учителска стая, офиси на методическите обединения, библиотека,

бюфет, столовата, предназаначена за хранене на учениците от начален етап (освен при

хранене), тоалетни, санитарни помещения и други общи помещения, в които има смесване

на ученици от различни паралелки и персонал.

1.2.4. Учениците от началния етап (1 - ГУ клас) задължително носят защитна маска и в

класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученикас
бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста - в дните на изследване.

1.2.5. 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;

6) за учениците от начален етап (1-ГУ клас) по време на учебния час;

в) за 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.
1.2.6. При желание на родителите, учениците от начален етап (1-ГУ клас), могат да носят

защитни маски за лице по време на целия им престой в училище.
1.2.7. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно техните

родители, като СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе осигурява защитни маски за лице за

учениците само в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за

ползване, като същите се задължават на следващия ден да ги възстановят.

1.2.8. СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе осигурява защитни маски за лице за учителите и

останалия персонал на училището,
1.3. Дезинфекция на ръце, повърхности и проветряване.
1.31. Организиране на хигиенни и дезинфекционни дейности и правилно подготвяне па

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училище и/или с оказана

методична помощ от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). За биоцидите, които не са



готови за употреба, разтворите за работа се приготвят съгласно издадените от

Министерството на здравеопазването разрешения.

1.32. В сградата на училището се влиза след дезинфекция на ръцете, на входа па

училището, при спазване на инструкциите за безопасно ползване на дезинфектанти за ръце.
1.3.3. Всекидневно двукратно - преди началото и след приключване на всяка смяна

задължително се извършва влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки в

сградата на училището - подове, бюра, чинове, маси, шкафове, дръжки на врати, шкафове и

прозорци, ключове за осветеление, парапети, уреди, екрани, мивки, тоалетни чинии,

кранове и други контактни повърхности съгласно утвърдения алгоритъм на

дезинфекционните мероприятия.
1.3.4. При наличие на потвърден случай на СОУШ-19 хигиенните и дезинфекционни

мероприятия се увеличават, като в зависимост от критичността на ситуацията варират от 4

пъти на ден до дезинфекция на всеки час, съгласно предписанията на здравните органи.
1.3.5. Учебните кабинети по ИТ, химия, физика, биология, технологии и предприемачество,

физкултурните салони и други учебни стаи, както и мишки, клавиатури и инструменти се

дезинфекцират след всеки проведен час, през междучасие.
1.3.6. Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час.
1.3.7. Санитарните помещения и тоалетните се почистват и дезинфекцират след всяко

междучасие, по график. по време на учебения час.

1.3.8. Не се разрешава провеждане на дезинфекционни мероприятия в присъствието на

ученици, работници и служители.
1.3.9. Работните помещения се проветряват редовно.
1.3.10. Класните стаи и кабинетите се проветряват по време на всяко междучасие и поне 2

пъти по време на учебния час за не по-малко от 1 минута в съответствие с

метеорологичните условия, а коридорите по време на учебните часове.
1.3.11. Кабинетите на административния персонал се проветряват регулярно (няколко пъти)

в рамките на работния ден.

1.4. Прилагане на засилена лична хигиена и условия за това:
1.4.1. Работните места се поддържат чисти и хигиенични, особено след края на работния

ден. Контактните повърхности - телефонна слушалка, мобилен телефон, клавиатура.

мишка, контактни ключове, брави, дръжки, бюра и други се дезинфекцират задължително
съгласно утвърдения алгоритъм на дезинфекционните мероприятия.
1.4.2. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в

тоалетните за всички ученици и учители и автоматичен сешоар за ръце.
1.4.3. Осигуряване на течаща топлавода и сапун в учителската стая.



1.4.4. Осигуряване на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входовете на

училището и във фоайетата.

1.4.5. Осигуряване на дезинфектант за ръце в класните стаи и кабинетите и/или течаща вода

и сапун, като дезинфектатнът за ръце се използва от учениците само в присъствието на

преподавател и контролирано от него.

1.4.6. Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена.

1.4.7. Стриктно спазване на изискванията за хигиена на ръцете, съгласно утвърдената

инструкция, в т.ч.: след тестване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на СОУТ-
19 в училище, ползване на санитарен възел, периодично по време на работа, преди и след

хранене.
1.4.8. При кихане и кашляне задължително се спазва респираторен етикет.

1.4.9. Периодично - в началото на всеки срок и в случай на потвърден случай на СОУШ-19

в училище се провежда инструктаж за спазване на правилна хигиена на ръцете и

респираторен етикет на работниците, служителите и учениците от определени, със заповед

на директора, длъжностни лица.

1.4.10. Не се разрешава ползване на лични вещи, пособия, помагала и др. собственост на

други работници, служители и ученици.
1.5. В сградата на СУПНЕ„Фридрих Шилер“, гр. Русе не се допускат:
1.51. Ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,

наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма

изразено съгласие по т. 1.8.2. за изследване веднъж седмично. По изключение се допускат

учениците в ротация пот. 1.8.5., буква „а“и в случаите по т. 1.8.6.

. Лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие

за задължително изследване два пъти седмично на място в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.

Русе с неинвазивен бърз антигенен тест за СОУШ-19, осигурен от училището, и пе

разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или

отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със

заповед на министъра на здравеопазването.
1.5.3. Лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците.
1.6. Всички работници и служители са длъжни да уведомяват ръководството на
СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, в случай че:

а) не се чувстват добре по време на работа;

6) чувстват неразположение извън работното място;

в) имат симптоми за СОУТ-19 и на други остри респираторни заболявания:

г) са поставени под карантина от здравните органи;



д) са диагностицирани и/или са с подозрение за инфекция от СОУ-19.
1.7. Всички родители са длъжни да уведомяват класните ръководители на учениците

от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, в случай че детето им:

а) има симптоми за СОУ -19 и на други остри респираторни заболявания;

6) са поставени под карантина от здравните органи;

в) са диагностицирани и/или са с подозрение за инфекция от СОУШ-19.

1.8. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за СОУШ-19 в

СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе:
1.8.1. Присъствен образователен процес в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе в условията

на достигната в община Русе 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население може да

се провежда при едновременно наличие на следните условия:

а) в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе е осигурено е необходимото количество

неинвазивни бързи антигенни тестове за СОУГП-19, включени в Общия списък на взаимно

признати бързи антигенни тестове за СОУ1-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС.

Тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет ;

6) най-малко 5096 от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в

училището или в домашни условия - за учениците със специални образователни

потредности, веднъж седмично на изследване за доказване на СОУП-19 чрез неинвазивен

бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на

антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията,

въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е самоза
учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи;

в) в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе е създадена необходимата организация за

провеждане на изследване за СОУГ-19 веднъж седмично в училище или в домашни

условия - за учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи

антигенни тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия

персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден

документза ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат

от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на

здравеопазването.
1.8.2. Съгласието по т. 1.8.1., буква „6“ за малолетните ученици (до навършване на 14

години) се изразява от техните родители, а за непълнолетните ученици (след навършване

на 14 години до навършване на 18 години) - от тях и техните родители.
1.8.3. При повече от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период в община Русе

педагогическият и непедагогическият персонал на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе



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 училище с неинвазивен бърз

антигенен тест за СОУШ-19, осигурен от училището. Лицата, които отсъстват в дните на

изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училище.
1.8.4. Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в СУПНЕ „Фридрих

Шилер“, гр. Русе не са осигурени достатъчно количества неинвазивни бързи антигенни

тестове за всички ученици за изследване на СОМУМ1-19, се извършва приоритетно в следната

последователност:

а) за учениците в началния етап (1 - ГУ клас);

6) за учениците в прогимназиален етап (У - УП клас) и ХП клас;
в) за ученици от УШдо ХТ клас.

1.8.5. Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи:

а) В община Русе е достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000

население, но в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе не са изпълнени условията на т. 1.8.1.,

буква „а“, т.е не е осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни

тестове за СОУП-19, включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни

тестове за СОУ -19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС и обучението се

осъществява за 5096 от паралелките в училище по график за ротация, утвърден от

министъра на образованиетои науката.

6) Най-малко 5096 от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от

лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед на министъра на

здравеопазването. Присъственото обучение е само за ученици с валидни документи;

в) при провеждане на индивидуални дейности, за които е обективно невъзможно

провеждането от разстояние в електронна среда - индивидуалните часове, консултации,

индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, изпити в процеса на

обучение - за оформяне на срочна оценка, приравнителни изпити, за промяна на оценката,

за изпити за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и формално учене,

индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие. Индивидуалните дейности се

провеждат, като не се допуска едновременно присъствие в СУПНЕ „Фридрих Шилер“. гр.

Русе и смесване на ученици, за които се осъществява присъствен образователен процес при

условията на т. 1.8.1., и ученици, които присъстват в училището за провеждане на

индивидуални дейности.



1.8.6. Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда - дейности от

целодневната организация на учебния ден, групови дейности за подкрепа за личностно

развитие, олимпиади и състезания и др. се извършва без да се допуска смесване на ученици

от различни паралелки, освен ако в училище е създадена необходимата организация за

провеждане на изследване за СОМУМЮ-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на

учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал или ако те притежават

валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен

резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед на

министъра на здравеопазването.
1.8.7. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със

специални образователни потребности (СОП), веднъж седмично в началото на първия

учебен 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.

1.8.8. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в

домашни условия в дните по т.1.8.7. 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.
1.8.9. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на

вземане на пробата.

1.8.10. Изследването на учениците от паралелката 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

училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на

указанията на производителя на съответния тест.

1.8.11. По време на изследването в помещението могат да присъстват само учениците и

лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.



1.8.12. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез

измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхоностите (маси,

чинове катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез

дезинфекция, помещенията се проветряват.
1.8.13. При установяване на положителен резултат, ученикътсе отделя незабавно по щадящ

психичното му здраве начинв стая Ме 13, находяща се на първия етаж. Корпус „Б”,. в близост

до входа на сградата при осигурено наблюдение от медицинското лице и се прилага

Протокола за поведение при съмнение на СОУ -19 при ученик в СУПНЕ „Фридрих

Шилер”, гр. Русе, Приложение 92 към Заповед ЖМе410/03.12.2021 г. на директора на СУПНЕ

„Фридрих Шилер“, гр. Русе. 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 осъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. | от

Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински

документв 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 Протокола за поведение при

случай на СОУП-19 при ученик в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе, Приложение МЗ

към Заповед Ме410/03.12.2021 г. на директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе. При

липса на положителен резултат, паралелката продължава присъствено обучение.

Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище или в

домашни условия - за ученици със специални образователни потребности, се допуска

отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документза отрицателен

резултат от лабораторно изследване за СОУ1-19 или за преболедуване.
1.8.14. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни

чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като

неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.
1.8.15. Използваните тестове 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 хранилището на

Огледална зала, находящо се в приземния етаж на сградата на училището, до което достъп

имат само медицинските лица в училището.



1.8.16. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни

тестове за СОУ-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи

само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от директора и

медицинското лице в Регионална здравна инспекция, гр. Русе.

1.8.17. За последващо включване на ученици в процеса на тестване, декларации за съгласие

по т. 1.82. ще се приемат до два работни дни преди деня за тестване.

1.8.18. За последващо включване на ученици, притежаващи валиден документ за

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно

изследване, декларации за съгласие по т. 1.8.2., придружени с копие на документа ще се

приематпоне един ден преди завръщане на ученика в присъствена форма на обучение .

1.8.19. За учениците, за които не е изразено съгласие за изследване при условията на т.

1.8.2, се организира обучение от разстояние в електронна среда по ред определен със

заповед на директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе. В тези случаи не се прилага

процедурата по чл. 40д от Наредба Ме10 за организацията на дейностите в училищното

образование, като не се подава заявление за преминаване в обучение от разстояние в

електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на

образованието.

1.9. Преустановяване на присъствен учебен процес за учениците, както следва:
1.9.1. Присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас се

преустановява с достигната в община Русе 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000

население.

1.9.2. Присъственият учебен процес на 5085 от паралелките в СУПНЕ „Фридрих Шилер”.

гр. Русе се преустановява с достигната в община Русе 14-дневна заболяемост между 250 и

500 на 100 000 население, като присъственото обучение се осъществява по график,

утвърден от министъра на образованието и науката.
1.9.3. Противоепидемичните мерки по т. 1.9.1. и т. 1.9.2. може да не се прилагат и

учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия, ако са изпълнени следните

условия:

а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за СОУ-19 с

бързи антигенни тестове веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица)

на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти

седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на

присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за

ваксинация, преболедуване или изследване;



6) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на

изследване за СОУП-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се

осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда;

в) по изключение индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, изпитвания

за текуща оценка, изпити и др.) може да се провеждат без прилагането на изискването на

т.1.9.3., буква „а“за ученици, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на

присъствен учебен процес на паралелките.
1.10. Утвърждаване и прилагане на задължителни протоколи за поведение при

съмнение или случай на СОУШ-19 в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе, в т.ч.
обособяване на място за отделяне на ученик или възрастен при установен положителен

резултат от проведено изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за СОУ1-19 на място

в училище - стая Ме!13, находяща се на първия етаж, Корпус „Б”, в близост до входа па

сградата.

2. В условията на извънредна епидемична обстановка, в СУПНЕ

„Фридрих Шилер“, гр. Русе се прилагат следните препоръчителни мерки
и правила за намаляване на рисковете от инфекция, чрез осигуряване на

необходимата дистанция:

2.1. Намаляване на средата на взаимодействие в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе

чрез прилагане на стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от

различните паралелки, в т.ч.:
2.1.1. Организиране на учебния процес в отделни класни стаи за различните паралелки, при

което учителите се местят, а не учениците.
2.1.2. Отделяне на паралелките от начален етап на първия и втория етаж на сградата на

училището.
2.1.3. Ограничаване на използването на кабинетите по химия, физика, биология и

технологии и предприемачество само за осъществяване на лабораторни упражнения и

когато е необходимо да се използват ресурсите и технологиите, с които е оборудван

съответния кабинет и при условие, че преди началото на учебния час са извършение
необходимите хигиенни и дезинфекционни мероприятия.
2.1.4. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. Когато това е

невъзможно, занятията се провеждат в класните стаи. Организират се дейности по преценка
на учителя. Изключение се допуска в случаите, когато учебният процес се провежда при

условията на т. 1.8.1.



2.1.5. Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците поне

1.5 метра по време на обучение.

2.1.6. Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната

обстановка позволява това.

2.1.7. Ограничаване на ненужните предмети в коридори и класни стаи.

2.1.8. Въвеждане на организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите и

регулиране на движението във вътрешните пространствав училище чрез:

а) маркиране с разделителни линии и със съответните знаци зоните и посоките на

придвижване и поставяне на указателни табели;

6) контрол за спазване, чрез въвеждане на дежурства по утвърдения график за

дежурства.
2.1.9. Въвеждане на организация за влизане и излизане в и от сградата на училището през

три входа, както следва:

а) централен вход, който ще бъде обозначен - вход „А” - за учениците, които ще се

обучаватв класните стаи разположени на първия и втория етаж на Корпус „А”, т.е. стаи с

номера: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

6) страничен вход, от задната част на двора на училището, който ще бъде обозначен

вход „Б” - за учениците, които ще се обучават в класните стаи разположени на третия и

четвъртия етаж на Корпус „А”, т.е. стаи с номера: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44.

45, 46 и в класните стаи разположени на първия етаж на Корпус „Б” и Корпус „В”, т.е. стаи

с номера: 1, 2, 3, 10, 12;

в) централен вход, който ще бъде обозначен - вход „В“ - за учители, административен

пресонал, работници и външни лица.

2.1.10. Осигуряване и извършване на пропускателен контрол на учениците на двата входа от

медицинското лице, дежурни учители и заместник-директори, по утвърден график в

началото на всяка смяна. Пропускателният контрол в началото на всяка смяна се извършва

по отношение на носене на униформа, защитна маска за лице, спазване на дистанция и

дезинфекция на ръцете от дежурните учители и дежурните заместник-директори, за дните в

които не се извършва тестване на учениците. В дните на тестване на учениците,

пропускателният контрол се упражнява от дежурния портиер и дежурните учители,

определен със заповед на директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

2.1.11. Безплатните подкрепителни закуски, както и продуктите по Схема „Училищен плод”

и „Училищно мляко” за учениците от начален етап се предоставят и консумират от

учениците в класните стаи при спазване на следните правила:

а) закуските да бъдат индивидуално опаковани;



6) да се консумиратот всяко дете на заеманото от него работно място и след старателно

приложена хигиена на ръцете;

в) изхвърляне след хранене на отпадъците от ученика на определените за целта места и

приложена хигиена на ръцете след хранене;

г) контрол от класния ръководител за недопускане на споделяне на храна между

учениците и спазване на хигиена на ръцете и хигиена в класната стая;

д) не се допуска консумиране на подкрепителните закуски и продукти по схемите в

коридорите и санитарните помещения.

21.12. При изявено желание от родителите на учениците от начален етап, обедното хранене

се извършва в обособеното за това място, в приземния етаж на сградата, по графикза всяка

паралелка/група поотделно, при следните условия:

а) всички храни да бъдат опаковани в съдове за еднократна употреба за всеки ученик:

6) да се използват прибори за хранене за еднократна употреба, индивидуално опаковани

за всеки ученик;

в) контрол от дежурния учител за недопускане на споделяне на храни и напитки между

учениците;

г) да бъдат извършвани съответните дезинфекционни мероприятия така, че

дезинфекцията да се осъществява, както непосредствено преди самото хранене, така също и

след неговото приключване за всяка паралелка/група;

д) ежедневно да се водят записи за часовете, в които са извършвани дезинфекционните

мероприятия.
2.1.13. Обособяване на бюфета на приземния етаж на сградата за ползване от учениците от

начален етап и обучаващи се в класните стаи на първия и втория етаж от Корпус „А” на

сградата и на бюфета срещу вход „Б” за ползване от учениците, обучаващи се на трети и

четвърти етаж от Корпус „А” и на първия етаж на Корпус „Б” и Корпус „В” на сградата,

при спазване на следните правила:

а) не се допускат опашки от близкостоящи ученици, когато са от различни паралелки,

спазване на дистанция поне от 1,5 метра;
6) да бъдат извършвани съответните дезинфекционни мероприятия така, че

дезинфекцията да се осъществява, както непосредствено преди междучасието, така също и

след неговото приключване:

в) ежедневно да се водят записи за часовете, в които са извършвани дезинфекционните

мероприятия.

2.1.14. Ползването на училищния двор от няколко паралелки/групи за ЦОУД по едно и

също време става само на предварително обособени зони, достатъчно далеч една от друга,



така че да не се допускат контакти между учениците от отделните паралелки/групи и при

извършване на строг контрол отстрана на преподаващите учители.

2.1.15. Ползването на ресурсите на училищната библиотека става при спазване на следните

правила:

а) в библиотеката се допускат само ученици, за които се провежда присъствено

обучение;

6) не се допускат повече от двама души в библиотеката;

в) носенето на защитна маска за лице в библиотеката е задължително, както и на

спазването на отстояние един от друг поне 1,5 метра.

г) не се допуска струпване пред библиотеката.

2.1.16. Осигуряване и извършване на контрол по спазване на въведените мерки и правила за

ограничаване на рисковете от разпространение на вируса през междучасията в коридорите.

бюфетите, мястото за хранене, санитарните помещения и тоалетните от дежурните учители,

по утвърдния графикза дежурство.

2.1.17. Ограничаване на близката комуникация между учители, служители и родители, чрез

спазване на следните правила:

а) престой на учителите в учителската стая само при непосредствена необходимост;

6) комуникацията се осъществява приоритетно в електронна среда - по телефон.

електронна поща, електронната платформа Тиймс, електронен дневник Школо;

в) при необходимост от пряка комуникация задължително се спазват изискванията на

физическата дистанция, дезинфекция на ръцете и носене на защитна маска за лице;

г) в кабинетите на директора, заместник-директорите и на административния персонал в

случай на необходимост от пряка комуникация, се влиза по един човек и задължително се

спазват изискванията на физическата дистанция и носене на защитна маска за лице;

д) комуникацията с родителите се осъществява предимно в електронна среда, при

спазване на изискванията за защита на личните данни, индивидуални срещи и консултации

по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на Министерството на

здравеопазването;

е) провеждане на родителски срещи, събрания на обществения съвет, на училищното

настоятелство, на ученическия съвет, общи събрания на колектива и педагогически съвети в

електронна среда - платформата Тиймс, а при нужда от пряка комуникация - в по-голямо

помещение, което гарантира спазване на правилата на Министерството на

здравеопазването;
2.1.18. В сградата на училището не се допускат родители, с изключение на придружителите

на децата със СОП или на родители на ученици с други заболявания. изискващи



придружители при спазване на изискванията за физическа дистанция, носене на защитна

маска за лице, дезинфекция.

21.19. В двора на училището не се допускат външни лица в рамките на учебния ден, с

изключение на придружителите на деца със специални образователни потребности в

училището или на родители на ученици с други заболявания, изискващи придружители, при

спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и

дезинфекция.

2.1.20. Заниманията по интереси, организирани по реда на Наредбата за приобщаващото

образование, се провеждат по ред, определен с нарочна заповед на директора на училището,

в съответствие с епидемичната обстановка и разпорежданията на Министерството на

здравеопазването и на Министерството на образованието и науката.

2.2. Комуникацията между РЗИ и СУПНЕ „Фридрих Шилер” при съмнение или

случай на СОУШ-19 ще се води от директора и/или заместник-директора по

административно-стопанската дейност.

2.3. Уведомяване на родителите, чрез електронни съобщения чрез електронния

диевник „Школо”, както следва:
2.31. Регулярно - веднъж седмично, в последния работен ден, за епидемичната ситуация в

училището (брой болни от СОУП-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и

учители), при спазване на регламента и правилата за защита на личните данни.

2.3.2. Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или при промяна в

някоя от мерките и правилата в училище, при спазване на регламента и правилата за защита

на личните данни.

2.4. Уведомяване на персонала, чрез електронния дневник „Школо” и/или чрез

електронни съобщения по електронна поща, и/или в малки работни групи,

присъствено, при спазване на здравните мерки, както следва:
2.41. Регулярно - веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището (брой болни от

СОУШ-19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители), при спазване на

регламента и правилатаза защита на личните данни.

2.4.2. Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или при промяна в

някоя от мерките и правилата в училище, при спазване на регламента и правилата за защита

на личните данни.

3. Възпитателни мерки:

За. Представяне от класните ръководители на промените в утвърдените, от директора
на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе, мерки и правила за ограничаване на



рисковете от разпространение на СОУШ-19, които ще се прилагат през учебната

2021/2022 г., на учениците по подходящ начин, в т.ч.:

1.1. съобразно възрастовата група;ц+

2 1.2. без да се допуска насаждане на страх;
2 1.3. да се даде увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете

и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на

вируса.
3.2. Поставяне на видно място в класните стаи, в коридорите, на входовете, пред

тоалетните, бюфетите. мястото за хранене на информационни материали за правилата и

хигиената на ръцете, респираторен етикет, носене на защитна маска за лице, спазване на

физическа дистанция.

3.3. Напомняне на учениците, при всяка възможност, да докосват по-малко предмети в

класната стая и в останалите помещения, да не споделят храни, напитки и лични вещи.

3.4. При възможност, в края на всеки час да се напомня на учениците за правилата за

спазване на лична хигиена, респираторен етикет, спазване на физическа дистанция, носене

на защитна маска за лице.

3.5. Даване на личен пример на учениците за спазване на правилата от учителите и

останалия персонал в училище.

3.6. Провеждане на периодични разговори/беседи, съобразени с възрастовите
особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един

от нас в условията на епидемия от СОУЮ-19, с цел напомняне на учениците за

спазване и съблюдаване на правилата и за отговорно поведение към себе си и към

околните, в .ч.:

3.6.1. периодично провеждане на беседи/разговори в Часа на класа;

3.6.2. периодично и при възможност провеждане на беседи/разговори в рамките на 5-10

минути в часовете по физическо възпитание и спорт;

3.6.3. периодично и при необходимост провеждане на срещи-разговори с психолога и/или

педагогическия съветник.

3.7. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на

тоалетната, преди хранене, след хранене, след отдих на открито/физическа култура, при

кихане, кашляне; за спазване на респираторен етикет; за правилно ползване на

дезинфектантите и елиминиране на вредни навици, свързани с докосването на лицето, носа.

устата и очите, чрез планиране и провеждане на подходящо обучение по темите в часа на

класа.



3.8. Предоставяне на информация на учениците само от надеждни източници на

информация, като Световна здравна организация и Министерство на здравеопазването. Не

се допуска използването на подвеждаща или непотвърдена информация.

3.9. Групова работа по класове по предотвратяване на спекулации и опити за манипулация

със симптомите на СОУ- 19 от учениците с психолога и/или педагогическия съветник в

училище.
3.10. Запазване на конфиденциалност в случай на регистриран случай на СОУ) - 19 в

училището и паралелката.

3.11. Делигиране отговорност на ученик от класа /дежурен/, който да наблюдава и при

необходимост да напомня приетите в класа правила.

Ш. Заключителни разпоредби

1. Настоящите мерки и правила са утвърдени със Заповед Ме410/03.12.2021 г. на директора

на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе и влизатв сила, считано от 06.12.2021 г.

2. Настоящите мерки и правила се публикувани на официалния сайт на СУПНЕ „Фридрих

Шилер”, гр. Русе.

3. Настоящите мерки и правила са отворени за промяна и допълване винаги, когато бъде

оценена необходимост от това, по реда на тяхното утвърждаване.
4. Всяка промяна се представя на колектива, учениците и родителите.




