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        ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ДЪЛГО ПОЛЕ  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ Н А РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В 

УСЛОВИЯ НА  ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, 

актуализиран, съгласно писмо № 9105-47 от 05.02.2021 г.  на Таня 

Михайлова – заместник-министър на образованието 

 
 

1. Идват на училище, ако са в добро здравословно състояние, и влизат в сградата само 

с  маска/шлем.  Стриктно спазват установения за класа времеви график.  

2. Използват само централния вход.  

3. Движат се в определената дясна част от коридора, спазвайки стрелките/стъпките.  

4. Заемат фиксираното от класния ръководител място в класната стая. Няколко пъти 

дневно  дезинфекцират личното си работно място с мокри кърпи.  

5. Не се движат по етаж, на който не се намира тяхната класна стая, освен за часовете 

по  информационни технологии.  

6. Избягват директни контакти със съученици.  

7. По време на час дават знак на учителя, ако искат да посетят тоалетната. Допуска се не 

повече от един ученик от една паралелка в един и същи момент .  

8. Спазват дистанция и избягват пряк досег със съучениците си.   

9. Стриктно спазват личната хигиена, като мият ръцете си със сапун и топла вода след 

тоалетна и  преди хранене, след отдих на открито/час по ФВС, при кихане и кашляне.  

10. Ограничават вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.  

11. Не разменят храни и напитки.  

12. Използват само лични вещи и пособия.  

13. Използват дезинфектантите в класната стая и другите помещения, като ги нанасят 

върху чисти  ръце.  

14. Съдействат и не възпрепятстват редовното проветряване на класната стая – по време 

на всяко междучасие под надзора на учител се отварят прозорците за 

проветряване на помещението, като учениците могат да свалят маските си. В 



рамките на 2-3 минути по време на учебния час помещението също може да се 

проветрява, а учениците да са без маските. В случай, че метеорологичните 

условия за благоприятни и позволява това, е препоръчително прозорците на 

класните стаи да са отворени максимално дълго. 

15. По време на междучасие излизат на двора според времевия график на класа, 

използвайки точно  определената за класа зона в двора.  

16. Ограничават контактите със ученици от други паралелки.  

19. Информират класния ръководител, друг преподавател и медицинската сестра, ако 

почувстват  неразположение или някои от симптомите на COVID 19 (повишена 

телесна температура, кихане, кашляне, хрема, задух, болки в гърлото, умора, 

мускулни болки, гадене, повръщане,  диария и др.) и изчакват родителите си в 

определеното за изолация помещение на третия етаж.  

20. Всички ученици от 5 до 12 клас задължително носят лично предпазно средство 

(маска) в общите закрити части на учебната сграда – класни стаи, преддверие, 

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет,  павильон (освен 

при хранене), училищен автобус. За учениците от начален етап е задължителтно 

носенето на маски във всички закрити части на училищната сграда, с изключение 

на класните стаи, където носенето на маски е по желание. 

21. Ползват училищния павильон, като спазват дистанция, за да няма струпване.  

22. В случай на необходимост от преминаване към обучение от разстояние в електронна 

среда се  включват от къщи, като използват създадения им от училището GOOGLE 

акаунт и изпълняват  заданията, поставени от учителя. 


