ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д -Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ВИДИН

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Настоящите мерки имат за цел да регламентират правилата и последователността на
действие в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин, в условията на COVID-19, считано от 15
септември 2020 г.
І. ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ
СКРИЙНИНГ/ПРОВЕРКА У ДОМА


Силно препоръчително е учениците и училищният персонал да се самонаблюдават за
респираторни симптоми като кашлица и недостиг на въздух и всяка сутрин да измерват
температурата си в къщи. При стойности над 37, 5 ° С същите не се допускат в сградата на
гимназията. Същото се отнася и в случай на треска, кашлица, задух или други грипоподобни
симптоми. При наличие на подобни симптоми, не бива да посещават училище, а ако вече са
пристигнали на територията му, трябва веднага да се обърнат към медицинското лице, с цел
да бъдат изолирани до уведомяване на родител/настойник.



В случай на общо заболяване, карантина, установен COVID-19 отсъствията на ученика биват
извинявани след представяне на документ от болнично заведение или личен лекар.



Ако член на персонала има симптоми, трябва да остане вкъщи и да уведоми
администрацията на училището.
ІІ. ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ПГАЗ



Носенето на маска или шлем е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в общите закрити части на учебната
сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет,
учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици,
учители, в т.ч. от външните за институцията лица.



Носенето на маска или шлем от учителите е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО във всички помещения за
времето на работния ден.



Маските или шлемовете за учениците се осигуряват от техните родители. Училищата
осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за
ползване.



Учениците пристигат поне 15 минути преди началото на учебните часове и спазвайки
социална дистанция от минимум 1,5 м., без излишни струпвания, преминават през
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централния

вход.

Преминаването

се

осъществява

при

спазване

на

контролно-

пропусквателния режим, действащ в ПГАЗ – чрез използване на индивидуални магнитни
карти, през всички турникети.


Учениците, които поради някаква причина не носят индивидуална магнитна карта, изчакват
навън при спазване на социална дистанция от минимум 1,5 м., без излишни струпвания и
след преминаването на всички останали и записване на имена и клас, получават временна
магнитна карта и връзка, които трябва да поставят на определеното за това място, при
охраната след края на учебните часове.



При влизане в сградата, от медицинското лице се осъществява скрийнинг – температурен и
общ, с оглед недопускане на ученици с видими грипоподобни симптоми и/или висока
температура.



След

преминаване

през

задължителните

турникети

и

скрийнинг,

учениците

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се дезинфекцират, използвайки диспенсърите за дезинфекция,
намиращи се в началото на всички коридори, пред санитарните помещения и на други
възлови места.

След използване на санитарните помещения, измиване на ръцете с топла

вода и течен сапун, учениците отново ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се дезинфекцират.


На територията на ПГАЗ е поставена хоризонтална маркировка, указваща посоката на
движение на учениците, спазването на която е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
ІІІ. ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА



Забранено е влизането на външни лица, включително и на родители, в сградата на
училището без предварителна уговорка.



При предварителна уговорка и след измерване на температурата се допускат отделни
външни лица до административната част на училището - Външните лица са длъжни да носят
маска или шлем по време на пребиваването си в училището.
ІV. ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ



Във връзка с пандемичната обстановка, препоръките на МЗ, РЗИ и МОН и с цел минимално
взаимодействие между класовете, учебният процес в ПГАЗ ще протича по различен график
на часовете и междучасията, както следва:
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ЗА ОСМИ, ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ КЛАС
65 мин

МОДУЛ 1

8:00

9:05

10 мин

междучасие

9:05

9:15

65 мин

МОДУЛ 2

9:15

10:20

25 мин

междучасие

10:20 10:45

65 мин

МОДУЛ 3

10:45 11:50

10 мин

междучасие

11:50 12:00

65 мин

МОДУЛ 4

12:00 13:05

10 мин

междучасие

13:05 13:15

45 мин

7-ми час

13:15 14:00

5 мин

междучасие

14:00 14:05

45 мин

8-ми час

14:05 14:50

ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС
45 мин

1-ви час

8:00

8:45

15 мин

междучасие

8:45

9:00

65 мин

МОДУЛ 1

9:00

10:05

10 мин

междучасие

10:05 10:15

65 мин

МОДУЛ 2

10:15 11:20

20 мин

междучасие

11:20 11:40

65 мин

МОДУЛ 3

11:40 12:45

10 мин

междучасие

12:45 12:55

65 мин

МОДУЛ 4

12:55 14:00

5 мин

междучасие

14:00 14:05

45 мин

8-ми час

14:05 14:50
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V. В КЛАСНИТЕ СТАИ


Учениците седят по номера и не сменят местата си.



Стараят се да не използват общи химикали, учебници, помагала и пособия; не пият течности
от една и съща бутилка; стараят се да избягват допир; кихат и кашлят, закривайки устата си
със сгъвката на лакътя.



По време на учебните часове използването на лични предпазни средства НЕ Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, освен за учителите.



При спазване на задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на
вируса се извършва ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната,
а при смяна на паралелки и през голямото междучасие) влажно почистване и дезинфекция
на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати,
прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни
чинии, мивки, кранове и др.
VІ. В МЕЖДУЧАСИЯТА



Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално
внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лаборатории, работилници,
компютърни зали, в които повърхностите, мишките и клавиатурите се дезинфекцират във
всяко голямо междучасие.



По време на големите междучасия, учениците и учителите напускат стаите, за да бъде
извършена задължителната междинна дезинфекция на помещенията и повърхностите. В
това време, учениците и учителите имат право да се хранят в двора на училището, извън
двора на училището, в общите помещения.



През междучасията учениците могат да пребивават във вече дезинфекцираните стаи, в които
им предстоят часове.



Учителите са длъжни да осигурят достъп до стаите си 15 минути преди започването на
съответния модул.



С оглед безопасност, избягване на струпвания пред работещите търговски обекти пред
гимназията и с оглед намаляване вероятността от зараза е препоръчително, учениците и
учителите да си носят храна.
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VІІ. УЧЕНИК ИЛИ ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА НА УЧИЛИЩЕТО СЪС
СИМПТОМИ НА COVID-19 (температура, кашлица, загуба на вкус и обоняние, задух, др.)
1.

Отделяне – ученик или член на персонала със симптоми на COVID-19 бива

отделян в специално предназначено и обозначено за целта помещение, намиращо се в близост
до централния вход. Там ученикът/учениците пребивават до пристигане на родител. Членовете
на персонала напускат сградата след уведомяване на директора на училището.
2.

Уведомяване на родител/настойник или личния лекар на ученика и вписване на

предприетите мерки в електронния дневник – извършва се от медицинското лице в ПГАЗ;
3.

PCR - тестване за COVID-19 по преценка на личния лекар;

4.

Продължават учебните занятия по разписание при стриктно спазване на

противоепидемичните мерки в училище!
VІІІ. УЧЕНИК И/ИЛИ ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА НА УЧИЛИЩЕТО, БИЛИ В
КОНТАКТ С ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19
1.

Информиране на родителите/учителите за случай на COVID-19 в класа.

2.

Препоръчително тестване на учениците от класа и на учителите, които са имали

учебни часове в този клас. В случай на две и повече деца от едно семейство в различни класове,
препоръчително е тестване на децата и от двата класа.
3.

Карантина на класа за 14 дни.

4.

Продължават учебните занятия за всички контактни ученици и учители в

дистанционна форма на обучение.
Според СЗО – „Контактно лице е всяко лице, било на по-малко от 2 м. разстояние в пряк
контакт с лице с COVID-19 за повече от 15 минути“.
ІХ. УЧЕНИК И/ИЛИ ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА НА УЧИЛИЩЕТО С ПОТВЪРДЕН
ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19
1. Задължително уведомява ръководството на училището;
2. Подлежи на изолация и домашна карантина за 14 дни от датата на проява на първите
симптоми;
3. Определя и уведомява здравните власти за контактните лица, включително тези от
класа/класовете и персонала на училището;
4. Препоръчително тестване на всички посочени контактни лица;
5. Дезинфекция и почистване на класната стая и местата, където лицето е прекарало
повече от 15 мин. в деня на установяване на симптомите;
6.

Училището остава отворено.
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