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1, При наличие на един или повече симптоми на СОУШ-19 при ученик

(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,

мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), както и

при положителен резултат от приложен в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе

неинвазивен бърз антигенен тест за СОУ1Ю-19 се предприемат следните действия:

1. На ученика се поставя защитна маска за лице, ако няма такава, с размер, подходящза
възрастта.
2. Ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначеното

за такъв случай място - стая Мо13, находяща се на първия етаж, Корпус „Б” от

медицинското лице и се наблюдава от него, докато не бъде взет от родител.
3. Медицинското лице незабавно осъществява връзка с родителите/настойниците и изисква

да отведат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки - носене на

маски за лице, използване на личен транспорт при възможност.

4. Медицинското лице своевременно уведомява и личния лекар на ученика.
5. Медицинското лице при осъществяване на връзка с родителите/настойниците припомня

процедурите, които трябва да следват родителите/настойниците - да се избягва физически

контакти да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на

здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация.

включително и за необходимост от провеждане на антигенен или РСЕ тест за СОУМШ-19 в

лабораторни условия.
6. След като ученикът напусне помещението и сградата на училището, медицинското лице

уведомява за възникналата ситуация заместник-директора по административно-стопанската
дейности ресорния заместник-директор по учебната дейност.

7. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност разпорежда извършване

на щателна дезинфекция в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на

РЗИ на помещението и на всички критични точки по пътя до изхода на училището.
8. Ресорният заместник-директор по учебната дейност уведомява класния ръководител и

съвместно организират стриктното спазване на превантивните и ограничителни мерки за

останалите ученици.
9. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на

валиден документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване за СОУ -19 или за

преболедуване. Документът се представя на медицинското лице и след проверка отнего се

представя на класния ръководител, който го съхранява към документацията, неразделна

част към дневника на класа.




