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ПЛАН  СТРАТЕГИЯ 

за осигуряване на незаимодействие (дистанция) между учениците от 

различните паралелки, паралелки от един клас, от отделен етаж в 

зависимост от материалната база 

 

Учебната 2020/2021 г. ще започне присъствено и ние трябва да съвместно да приложим 

онези мерки на поведение и взаимодействие, чрез които максимално да предпазим 

децата, учениците, както и персонала на гимназията от COVID-19. Като отчитаме вида 

на нашето училище, наличния сграден фонд, персонала, различните възрастови групи 

ученици, спецификата на учебните предмети, изработихме този план включващ мерки, 

които са общи за ОУ “Христо Ботев“ село Лесново. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, ВКЛЮЧВАТ: 

➢ Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове), което е 

задължително в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, 

стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

библиотека за всички ученици.  

➢ Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. 

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.  

➢ Всяка сутрин на входа на училището се осигуряват маски само в случаите, 

когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите 

- маски или шлемове. 

➢ След ползване на тоалетна, след хранене, след отдих на открито/физическа 

култура, при кихане и кашляне на ръцете измиване на ръцете с течен сапун и 

топла вода или дезинфектанти, избърсване с еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете. 

➢ Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

➢ Ограничаване на докосването на предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и за споделяне на прибори, храни и напитки. 
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Мерки за дистанция (незаимодействие) между учениците от различните 

паралелки. 

1. Ред за достъп и придвижване в сградата на училището и прилежащите 

пространства. Преди началото на първия учебен час, по време на голямото 

междучасие и след края на учебните часове, когато движението на ученици е 

най-силно, да бъдат отворен входа на училището.  

2. Преди началото на учебните часове и след края им, както и по време на голямото 

междучасие учениците от всички класове трябва да влизат и излизат от сградата 

само от входа на училището. 

3. Максимално ограничено ще бъде движението на ученици по коридори, в които 

не се намира собствената им класна стая. 

4. Приканваме родителите да изпращат децата си в училище само ако са напълно 

уверени, че децата им са здрави. При наличие на симптоми на заболяване 

родителите задължително да уведомят личния лекар и да оставят детето си 

вкъщи. Задължително е да уведомят и класния ръководител. 

5. Също така сме предвидили дневен режим, който да осигури възможност групи 

от ученици от различни класове да не се смесват по време на междучасията.  

 

Утвърденият дневен режим е следният: 

І и ІІ клас 

 

Първи учебен час 

08:00 – 08:35 ч. 

 

Втори учебен час 

08:40 – 09:15 ч. 

 

Голямо междучасие 

09:15 – 09:35 ч. 

 

Трети учебен час 

09:35 – 10:10 ч. 

 

Четвърти учебен час 

10:15 – 10:50 ч. 

 

Пети учебен час 

10:55 – 11:30 ч. 

 

Шести учебен час 

11:35 – 12:10 ч. 

 

III и IV клас 

 

Първи учебен час 

08:00 – 08:40 ч. 

 

Втори учебен час 

08:45 – 09:25 ч. 

 

Голямо междучасие 

09:25 – 09:45 ч. 

 

Трети учебен час 

09:45 – 10:25 ч. 

 

Четвърти учебен час 

10:30 – 11:10 ч. 

 

Пети учебен час 

11:20 – 12:00 ч. 

 

Шести учебен час 

12:10 – 12:55 ч. 

 

V, VI и VII клас 

 

Първи учебен час 

08:00 – 08:40 ч. 

 

Голямо междучасие 

08:40 – 09:00 ч. 

 

Втори учебен час 

09:00 – 09:40 ч. 



 

Трети учебен час 

09:45 – 10:25 ч. 

 

Четвърти учебен час 

10:30 – 11:10 ч. 

 

Пети учебен час 

11:20 – 12:00 ч. 

 

Шести учебен час 

12:05 – 12:45 ч. 

 

Седми учебен час 

12:50 – 13:30 ч. 

 

6. Препоръчваме на родителите да ежедневно да подготвят за децата си дневна 

закуска със здравословна храна и вода. 

7. Максимален брой часове ще бъдат провеждани на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това. 

8. Ще бъдат обособени зони за хранене за отделните паралелки, като ще се следи 

храненето да става на посочените места. 

9. Физкултурният салон ще се използва само когато не е възможно провеждане на 

часовете на открито; във физкултурния салон ще се провеждат часовете само на 

един клас. 

10. Обособяване на място/стая за изолиране на ученик с придружител или лице с 

грипоподобни симптоми. 

11. По време на голямото междучасие класните ръководители в начален етап и 

учителите завършващи часа преди него извеждат учениците навън спазвайки 

плана за осигуряване на незаимодействие (дистанция) между учениците от 

различните паралелки. 

 

Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището включват: 

 

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

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

повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 

➢ Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, 

докато не се прибере у дома. 

➢ На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

➢ Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене 

на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 



➢ Родителите трябва да избягват физически контакт и да се консултират със 

семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното 

му състояние и за последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. 

необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 

➢ Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

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

Б. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

➢ Родителите информират директора на училището, който незабавно се свързва 

със съответната РЗИ и ? предоставя 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 може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на 

цялото училище. 

➢ Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното 

училище. 

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

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната 

ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица 

след извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 

➢ Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

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

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

➢ Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

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

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен 

асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането 

на проба за изследване по метода PCR. 

➢ Всички контактни лица се инструктират 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 14-те дни на 

карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми 

уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не 



симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно 

заразяване на възрастни в домакинствата. 

➢ Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

➢ Необходимост от наличие на актуална здравна информация за всяко дете. 

➢ Родителите на ученици, чиито деца или близки, с които са в съжителство, 

страдат от определен вид заболявания с по-висок риск за здравето при 

заразяване с СOVID-19 незабавно следва да уведомят ръководството за това и да 

преценят формата на обучението, която ще предпочетат за своето дете, като 

попълнят декларация за тази цел. 

Всички решения са приети на Педагогически съвет № ……../ ……………………и 

утвърдени със заповед на директора № ……../ …………………… 


