Уважаеми родители,

В условията на извънредна здравна обстановка ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ посреща
новата учебна година с нова, по-различна организация на процеса на учене и преподаване, както
и на училищната среда. Настоящата ситуация изисква от нас въвеждане на НОВИ правила и
процедури не само за учене и преподаване, а и за движение, общуване, хранене и почивка.
Правилата, които сме създали, следват разпоредбите на Министерството на образованието и
науката и Министерството на здравеопазването и са продиктувани от грижа за здравето на всички
членове на училищната ни общност.
Какво на практика означава това?
Стъпаловиден график на часовете в учебния ден при блокова организация.
Учебният процес е организиран така, че да има смяна на кабинетите възможно най-малко
пъти в един учебен ден – най-често два пъти, най-много три пъти.
Учениците ще се придвижват в общите пространства (коридори, санитарни помещения,
двор) организирано и при наличие на възможно най-малко други ученици, които не са от
паралелката, т.е. максимално да се избягва контакт между класовете, както и струпване на
ученици на едно място.
Специализираните кабинети и лаборатории ще се използват като учителите се грижат за
дезинфекцията и спазването на правилата за физическа дистанция.
Часовете по спорт ще се провеждат на открито, докато времето позволява това. В
дъждовните и студени дни физкултурният салон ще се използва само от един клас като след всеки
час ще се почиства.
Ще проветряваме класните стаи колкото може по-често, а когато е възможно, ще учим и
на отворени прозорци.
Пристигане и напускане на сградата на училището
Всички деца, които идват на училище трябва да са в добро здраве и без никакви симптоми
като хрема, болки в гърлото, кашлица, температура и т.н.
Когато родителите водят детето до училище
Родителите изпращат децата си, без да влизат в двора на училището.
Не е разрешено струпването на групи от родители на улицата пред училището.
Учениците влизат в училище с маски и ги носят до влизане в класната стаая.
Всяко дете дезинфекцира ръцете си на входа на училището.
Достъп на родители до сградата на училището
В сградата на училището няма да се допускат родители и външни лица по време на
учебния ден.
Срещите с родителите ще се провеждат онлайн.
Ако се налага посещение в училище, то трябва да става само след предварителна уговорка
и при спазване на всички санитарни изисквания.
ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
На влизане в училище всички учители и ученици дезинфекцират ръцете си.
Носенето на маски във всички общи закрити помещения е задължително.
Учениците носят маски в класните стаи само по желание.
Учителите, които работят с повече от един клас, носят предпазна маска или шлем и в
класната стая.
По коридорите и по стълбищата всички трябва да се движат само от дясната страна,
следвайки обозначенията.
Когато се изчаква пред тоалетната или в столовата, се спазва дистанция - за целта също
има специални обозначения.
Училището ще се дезинфекцира всеки ден общите помещения, след всяко междучасие.

В РАНИЦАТА НА ВСЕКИ УЧЕНИК ТРЯБВА ДА ИМА:
 Две чисти маски за лице
 Личен дезинфектант
 Пакет дезинфекциращи мокри кърпи
 Лична бутилка с вода.
ХРАНЕНЕ
Препоръчваме всеки ученик да се храни със закуски, подготвени за него у дома.
Храненето ще става в кабинетите при спазване на най-високи стандарти за чистота и
дезинфекция.
ИДЕИ И СЪВЕТИ
“Загрижен съм за другите и затова НЕ споделям личните си вещи и храна” - това е
основното НОВО правило на общуване и затова и ние в училище ще ограничаваме до колкото е
възможно учениците да си разменят храна, химикалки, устройства, .......
Ще Ви бъдем благодарни ако и вие допринесете за създаването на новите навици като
говорите с децата си за това и вкъщи.
Заредете личния несесер на детето си с достатъчно материали, за да не му се налага да
получава такива от съучениците си. Следете редовно дали в него има всичко.
Когато е възможно, подготвяйте закуската на детето - така ще избегнете излишен риск от
заразяване при стоене на опашка и пипане на пари. Следете да има пълна бутилка за вода.
Подменяйте маските на децата си всеки ден.
Следете дали дезинфектантът и мокрите кърпи не са свършили.
ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ
Първоначални действия при наличие на един или повече симптоми при някое дете
(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки,
гадене, повръщане, диария и др.)
Ученикът се отделя от групата и се настанява в медицинския кабинет под наблюдението на
медицинската училищна сестра, докато не се прибере у дома.
Ако няма лична маска, му се предоставя такава.
Незабавно се осъществява връзка със семейството.
Ученикът трябва да бъде взет от училище по най-бързия начин, като се съобразяват
необходимите мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт).
На семейството се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва
физически контакт с трети лица и да се консултират по телефона с личния лекар.
След като ученикът е взет от училище, в най-кратък срок се извършва дезинфекция на
всички помещения, в които той е бил.
Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска
бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.
В случай на положителен резултат на PCR тест на ученик:
 Родителите информират директора на училището.
 Директорът незабавно се свързва с РЗИ и предоставя списък с учениците и
учителите, които са били в контакт.
 Училището информира родителите на контактните деца.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една, на няколко паралелки или на цялото
училище.
 Идентифицирането на контактните лица и мерките, които се предприемат в
училището, се предписват от РЗИ.
 Учениците и учителите, които се поставят под задължителна карантина, се
определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.





Всички помещения, в които детето е пребивавало в последните 48 часа, се
дезинфекцират и след това могат да бъдат ползвани отново.
Учениците, които РЗИ е поставило под карантина, но нямат симптоми,
продължават обучението си от разстояние, когато е карантинирана цялата
паралелка.
Влизането под карантина се определя от страна на РЗИ след извършена оценка на
риска.
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