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Мерките са изготвени на основата на Насоки за обучение и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка в училищата.  

Мерките включват задължитените мерки посочени в Насоките и препоръчителни 

мерки съобразно спецификата на училището. 

 

1. Организация на училищната среда: 

 

1.1. Мерки за предовратяване на заразяването при транспорта на учениците 

● Дезинфекция на училищния автобус преди и след всеки курс с дезинфектант, 

разрешен от Министерство на здравеопазването и включен в Регистъра на 

биоцидите, за които има издадено разрешение за ползване на пазара чрез директно 

опръсване със спрей и почистване със суха кърпа на критични точки от автобуса: 

дръжки, облегалки и др. външни части на достъп. 

● Задължително носене на защитни маски за лице от пътуващите ученици, 

придружаващите учители и шофьора на автобуса; 

● Шофьорът на автобуса и придружаващите учители недопускат външни лица или 

родители в училищния автобус.  

1.2. Пропусквателен режим в училището 

Училищен двор 

● Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището 

чрез маркиране на зони за достъп на родители близост до входа; 

● Провеждане на повече занятия на открито в училищния двор при възможност и 

подходящи климатични условия;  

● Максимално ограничаване и недопускане на външни лица в дворовете и през 

почивните дни.  

Учебна сграда  

Влизането и излизането от сградата на училището ще става през 3-те входа, като за всяка 

класна стая има определен вход в зависимост от нейното местоположение: 

● Главен вход (5  паралелки):  

- I  а, б и в клас – за първи етаж 

- II а, б и в клас – за първи етаж – малък корпус 

● Заден  вход, от страна на физкултурен салон  (6 паралелки): 

- III а, б клас – за първи етаж  

- V а, б и в клас ; VII б клас  - за втори етаж 

● Заден  вход, на малък страничен корпус в края на училищен двор (5 

паралелки): 

- IV а, б  клас – за първи етаж 

- VI а, б и VII а  клас – за втори етаж 

Пропускането на учениците ще се извършва след дезинфекция от медицинско лице 

на главен вход и дежурни учители на двата задни входа и проверка за наличие на 

поставена защитна маска за лице. 

Носенето на защитна маска за лице от ученици, педагогически специалисти, 

административен и обслужващ персонал, както и за външни посетители е задължително 

по време на извънредна ситуация. 

   

Препопъчително е защитната маска да е поне от три слоя описани в Насоките.  

 

Защитните маски за лице  за учениците се осигуряват от учениците, респ. 

техните родители. Училището осигурява маски за учителите и непедагогическия 



 
 

персонал. 

 

Изключение от изискването за носене на защитна маска на лице се допуска в 

следните случаи:  

 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

 За учениците от I-IV клас по време на учебни часове. 

 За учениците в начален етап при регистрирана 14 – дневна заболяемост до 100 на 

100 000 население (зелен сценарий). 

 За деца със СОП, при които има установена невъзможност за придържане към 

носене на защитна маска и становище от личен лекар, удостоверяващо това. 

 В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито. 

 

Физкултурен салон 

 

 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито и няма възможност за провеждане на часа в друго 

подходящо помещение. 

 Задължително носене на защитна маска за лице, когато часовете по физическо 

възпитание и спорт се провеждат на закрито, избягване на интензивни физически 

упражнения, водещи до учестено дишане.  

 Организиране на индивидуални технико-тактически двигателни дейности при 

спазване на необходимата дистанция и по преценка на учителя.  

 

 

Максимално ограничаване на външни лица и родители в училищния двор и учебната 

сграда. Допускане при крайна необходимост на външни лица, доставчици и работници за 

извършване на спешни ремонтни дейности при спазване на правилата за дезинфекция, 

носене на защитна маска и утвърдените от директора Вътрешни правила за 

пропусквателен  режим.   

 

1.3. Медицински филтър 
 

Медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане  сградата 

на училището на лица във видимо нездравословно състояние се извършва от 

медицинското лице в училището преди началото на учебните часове. Работата на 

медицинското лице  се подпомага от дежурните учители на входовете на училището, 

които му дават обратна информация за общото състояние на учениците.  

Учителите, които влизат в първи учебен час, също проследяват състоянието на 

учениците и при необходимост уведомяват медицинското лице за ученици с недобро 

общо състояние.   

 При наличие на един или повече симптоми, установени от РОДИТЕЛ (повишена 

телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, диария и др.), същият НЕ изпраща детето на училище, а уведомява 

класен ръководител и се обажда на личен лекар за изясняване на ситуацията и представяне 

на медицински документ. 

 

1.4. Организация за ограничаване на взаимодействието между паралелките 

● Обучение по класни стаи за всяка паралелка. 



 
 

● Ползване на специализирани кабинети: компютърни кабинети. 

● Да се избегне струпване на ученици учебните часове на  I и II клас започват от 8,10 

ч. с 10 минути по късно от останалите класове и с голямо междучасие от 25 минути между 

2 и 3 учебен час (9,30 – 9,55 ч.). Голямо междучасие за  III – VII клас   от 20 минути (10,20 

– 10,40 ч.). 

● Ограничаване на използване на кабинети по природни науки, музика, 

изобразително изкуство и технологии и предприемачество и използване само при 

необходимост за определени урочни единици. 

● Отделяне на начален етап и прогимназиален етап: 

- начален етап – класни стаи на първи етаж; 

-  прогимназиален етап – класни стаи на втори етаж, без право на достъп на 

учениците до големия коридор и двата малки странични коридори на първи етаж, където 

са класните стаи на начален етап.  

 

1.5. Организиране на храненето на учениците 

●  Спазване в столовата и бюфета на публикуваните на интернет страницата 

на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния 

бизнес“; 

● Топлият обяд за всички ученици се доставя в индивидуални термо кутии и 

индивидуални прибори за хранене; 

● Закуските за учениците от I – IV клас са опаковани индивидуално за всяко 

дете и се раздават преди голямото междучасие от началните учители в съответния клас. 

Не се ползва столовата;  

● Столовата се ще използва за обяд от учениците от I клас (59 деца) и V-VII 

клас (по предварителни проучвания и по справки от предходна година не повече от 20 

ученици от прогимназиален етап се хранят на обяд в столовата) при различен график:  

I а, б и в клас -  12,00 - 13,20 ч. 

V-VII клас - 13, 30 - 14,30 ч. 

  

● Учениците от II – IV клас ще се хранят на обяд в класните стаи. Храната ще се 

разнася до класните стаи от две чистачки с лични здравни книжки. В някои от класните 

стаи има мивки за миене и е осигурен сапун; 

● Ежедневно напомняне на учениците за несподеляне на храни и напитки. 

 

1.6. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти, 

персонала и родителите. 

● Ограничаване на близката комуникация между учители и персонал; 

● Ограничаване на престоя в учителската стая на педагогическите специалисти; 

● По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по 

телефон, електронна поща и електронен дневник.), а при необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни 

маски за лице; 

● Комуникацията с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи 

по предварителна уговорка и при спазване на мерките; 

● При необходимост от пряка комуникация провеждането на родителски срещи, 

общи събрания, събрания на обществения съвет, заседания на педагогическия съвет, на 

ученическия съвет в по-големи помещения при спазване на изискванията на МЗ, в 

останалите случаи да се провеждат в електронна среда. 

 



 
 

1.7. Ограничаване на взаимодействието между педагогическите специалисти и 

персонала от една страна и учениците. 

● Спазване на физическа дистанция при комуникация между педагогически 

специалисти, персонал и ученици; 

● Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия 

ред чинове/маси на учениците, с цел спазване на дистанция от 1,5 метра, където е 

приложимо, особено при работа на учителите с повечето от една паралелка. 

 

1.8. Определяне на помещение на лице със симптоми 

При констатирано лице с грипоподобни симптоми ще се ползва кабинет по 

технологии и предприемачество в малката сграда до училището. Веднага след като 

ученикът/възрастен напусни помещението се извършва щателна дезинфекция с биоцид с 

вирусоцидно действие, при спазване на изискванията на дезинфекция.  

 

 

2. Хигиенни мерки 

 

 

2.1. Подготвителни дейности  
Виолета Великова е отговорното лице за закупуване на дезинфектанти, поддържане 

на резерв и осигуряване на необходимото оборудване по препоръки на МЗ, МОН, РЗИ 

или др. компетентни органи.  

Периодично се проверява и се поддържа резерв от течен сапун за санитарните 

помещения, столова и класни стаи; дезинфектанти и ръчни дозатори за входовете на 

училището, класни стаи, учителска стая, физкултурен салон и др. затворени помещения в 

рамките на учебната сграда. 

В санитарните помещения и в столовата има топла вода, монтирани са дозатори за 

сапун и сешоари. На трите входа на училището са монтирани автоматични  дозатори.  

 

2.2. Отговорности на персонала 

Помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/ 
● Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички 

критични точки в учебната сграда, физкултурния салон, компютърния кабинет и 

кабинети по музика, изобразително изкуство и технологии в малката сграда на 

училището (ако се използват) – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, 

ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., 

а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на 

ден до дезинфекция на всеки час. 

● Начин на приложение на дезинфектантите  

-Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху 

повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди употреба; 

-Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и др.; 

-Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей; 

-Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, 

предварително напоена със разтвора за дезинфекция; 

-Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, като 

същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя; 



 
 

-Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват под 

формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за 

директна употреба. 

-Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие; 

- Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на помещението, 

последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп 

на хора до третираните повърхности и др.; 

● Необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на 

течен сапун  или дезинфектанти във всички санитарните помещения и тоалетни (в 

учебния корпус, физкултурен салон и кабинетите в малката сграда в двора на училището), 

както и регулярно изхвърляне на боклука. 

 

Шофьорът на училищния автобус след всеки курс дезинфекцира и почиства автобуса 

(уточнено в т.1.1) 

 

2.3. Отговорности на учениците и учителите 

Педагогически специалисти 

  

● Учебните стаи се проветряват след приключване на всеки учебен час от 

учителите, приключили съответния час; 

● Учителите, които ползват компютърните кабинети или други 

специализирани кабинети при необходимост да обърнат специално внимание на 

мишките, клавиатурите и инструментите, които  се дезинфекцират във всяко 

междучасие от учителите преди започване на учебния час. 

● Провеждане на периодични беседи в час на класа и при започване на първия 

учебен час за деня в рамките на 5 минути, които да бъдат съобразени възрастовите 

особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живот на всеки от нас при 

условия на Ковид. Основен акцент да се постави на личната хигиена (миенето на ръцете 

със сапун и дезинфекция) и физическа дистанция, носене на зашитна маска за лице и за 

възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите; 

● Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да  не споделят храна и напитки; 

● Поставяне в класните стаи/столова/коридори информационни материали за 

правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, носене на защитна маска; 

● Класните ръководители да съберат от родителите актуална здравна 

информация за всяко дете – наличие на заболявания, които са рискови за обучение в 

присъствена форма  или др. здравни проблеми, по преценка на родителя. 

Учениците 

● Задължително носене на защитна маска за лице в учебната сграда и 

физкултурния салон, с изключение на учениците I – IV клас по време на учебни часове. 

● Спазване на пропусквателния режим в училището, описан в т.1.2. 

● Спазане на правилата при организиране на храненето, описани в 1.5. 

 

 

 

 



 
 

3. Тестване  

 

 При осигурени безплатни за образователните институции тестове след решение на 

педагогическия съвет и координирано с РЗИ директорът организира тестване на 

педагогическите специалисти и непедагогически персонал. 

 При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласието на родителите на 

поне 90 % от тях директорът организира тестване на учениците поне веднъж в седмицата.  

 

4. Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР): 

 

 

 Преминаването към обучение в ОРЕС се извършва съгласно описания сценарий в 

зависимост от различините нива на заболеваемост в Насоките. 

 

 При карантиниране на отделен ученик от РЗИ за него се организира ОРЕС. В 

училището се осигурява помещение и техника за работа с карантиниран ученик и 

едновременно с това за работа с останалите ученици.  

 

 При ученик с положителен резултат за Ковид 19  в зависимост от конкретната 

ситуация и задължително предписание от РЗИ се карантинира цялата паралелка и 

преминава в ОРЕС със заповед на директора а основание чл.40 а, ал.2 от Наредба №10 

за организация на дейностите в училищното образование. 

 

 При заболял учител или служител се следват предписанията на РЗИ в зависимост  

от ситуацията за карантиниране на паралелка, отделни ученици, учители или персонал 

и учениците преминават в ОРЕС със заповед на директора при задължително 

предписание от РЗИ. 

 

За начален и прогимназиален етап за обучение в електронна среда от разстояние ще 

се използва облачната платформа на ОУ „Отец Паисий“ в G Suite за образованието със 

задължителни приложения Classroom и Google Meet. Предвижда се синхронно обучение. 

Всички ученици и учители имат създадени профили в облачната платформа. На 

учениците от начален етап профилите и паролите са раздадени на родителите или 

предстои да се раздадат на отделни ученици. 

 

5. Комуникационни и информационни дейности 

 

5.1. По отношение на учениците 

● Периодични разговори в рамките до 5 минути в час на класа и в първи учебен 

час за деня с цел напомняне на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за 

лична хигиена и физическа дистанция – миенето на ръцете със сапун, дезинфекция. 

Напомняне да се докосват по-малко предмети в класната стая, коридори и др. помещения 

в училището; 

● Поставянето на информационни материали в коридори/класни стаи/столова 

и др. помещения относно правилната хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция 

и носене на защитна маска за лице. 

 

 



 
 

5.2. По отношение на педагогическите специалисти и служители 

● Провеждане на разяснителна кампания и обучение от медицинското лице  на 

училището на педагогическите и непедагогически специалисти да разпознават 

симптомите на Ковид - 19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели; 

● Запознаване на педагогическите и непедагогически специалисти за 

прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяване на родители, както и за 

последващите мерки; 

 

5.3. По отношение на родителите/настойниците 

● Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за 

начина на уведомяването им при възникване на съмнения за случай на Ковид, както и за 

последващите мерки; 

● Информационна кампания за родителите (на родителските срещи и 

публикуване на материали на интернет страницата на училището) за разясняване на 

конкретните условия, при които ученик може да се обучава в ОРЕС  и Списъка на 

заболявания при деца, при които се препоръчва преминаване в ОРЕС, поради установен 

по-висок риск от СOVID-19 – Приложение към Насоките.  

● Училището задължително уведомява родителите, като изпраща електронни 

съобщения чрез електронен дневник:  

- В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите 

мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището; 

- Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището; 

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

в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои 

класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и 

предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в 

електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.  

5.4. При постигне на 70 % ваксинирани педагогически специалисти и 

непедагогически персонал, училището съобщава това на Регионално управление на 

образованието и публикува на сайта си полученото от МОН Свидетелство за принос 

към опазване на общественото здраве.  

 

 

6. Действие при ситуация с при наличие на един или повече симптоми при  

ученици или служители; в случай на положителен тест за Ковид – 19 на ученик или 

служител  

 

 

Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

училището  

 

(Насоки за обучение и действия в условията на  

извънредна епидемична обстановка в училищата) 

 

1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.):  



 
 

 Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при 

осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома. 

 На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 

отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски 

за лице, използване на личен транспорт при възможност). 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват 

– да избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика 

(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия 

съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-19.  

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за 

дезинфекция. 

Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите ученици. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.  

 

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик:  

 Родителите следва да информират директора на училището, който трябва 

незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и 

учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.  

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище в зависимост от указанията на РЗИ.  

 За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат 

в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на 

съответното училище спазва предписанията на РЗИ.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна 

карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като 

близки контактни:  

-Ученици от същата паралелка;  

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

разстояние по-малко от 2 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 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

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

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

метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед 

на МЗ.  



 
 

 Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на 

детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на 

домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило 

или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно 

заразяване на възрастни в домакинствата).  

 След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 

48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.  

 Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може 

да варира в зависимост от конкретната ситуация.  

 

3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, стомашно разстройство и др.):  

 Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена 

маска;  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз антигенен 

тест;  

 При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното 

си състояние след преглед или направена консултация;  

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с 

биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.  

 

4. В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител:  

 Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, 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. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.  

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

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище 

изпълнява предписанията на РЗИ.  

 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.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 

като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска 

и определени като високорискови контактни:  

-Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител;  



 
 

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

разстояние по-малко от 2 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 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

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

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

метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на 

МЗ.  

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

време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 

и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.  

 След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните 

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

след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия 

или други цели.  

 


