СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
ул. “Митко Палаузов” № 27а; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-09-1316
Аксаково, 12.03.2020 год.
НА ОСНОВАНИЕ: 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищно и училищно
образование и чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,
Заповед № РД09-117/08.03.2020 г. и № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на МОН, във
връзка с разпоредени предписания на РЗИ Варна за предприемане на мерки за
предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID – 19 и на други вирусни
заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите
специалисти и другите служители в училището

НАРЕЖДАМ
I. На учениците:
1. Да мият ръцете си често – поне два пъти през учебния ден и задължително преди
консумация на храни и напитки.
2. Да не споделят храна и напитки с другите ученици.
3. Да дизенфектират ръцете си под наблюдението на учител.
4. По възможност да носят от дома дизефектант за ръце.
5. Да избягват пряк досег с хора.
6. Да идват на училище всеки ден с изпрани дрехи. Във връзка с това носенето на
униформа до второ нареждане няма да е задължително.
7. Да избягват пряк досег с чужди вещи – чанти, телефони, дрехи, химикали, моливи и
др.
II. На педагогическите специалисти.
1. В началото на всеки учебен час учителят да напомня на учениците за стриктно
спазване на изискванията на личната хигиена – да се мият по-часто ръцете, да не се
разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк
досег и др.
2. Класните ръководители да инструктират учениците за безопасно използване на
дезинфектантите за ръце – да се предотврати поглъщането им.
3. Да следят за дизенфекцирането на ръцете на учениците и то да става под тяхно
наблюдение. Да проветряват всяко междучасие учебните помещения.
4. Да не организират и провеждат никави масови мероприятия с участието на деца –
посещения на културни обекти, кино, театър, екскурзии, походи, спортни прояви и др.
в сраната и в чужбина.
5. Да избягват всякакви пътувания до чужбина и в страната. Стриктно да спазват 14дневна карантина при завръщане от рискови епидемични зони /Китай, Италия, Южна
Корея и Иран/. Завърналите се от други държави да спазват 14-дневна карантина, за
която да ползват неплатен отпуск.

6. Стриктно да спазват висока лична хигиена.
7. При проявени признаци на неразположение у ученици да ги насочват незабавно към
медицинския кабинет и да уведомят родителите, които трябва да вземат детето от
училището.
8. Във връзка с големия брой неучебни дни през м. февруари и м. март да предприемат
мерки за преструктуриране на учебното съдържание с цел недопускане на
непреподаден материал за нови знания. Да използват ефективно часовете за
консултации за преодоляване на пропуските.
III. На непедагогическите специалисти /без портиери и чистачи/.
1. Стриктно да спазват висока лична хигиена.
2. Да избягват всякакви пътувания до чужбина и в страната. Стриктно да спазват 14дневна карантина при завръщане от рискови епидемични зони /Китай, Италия, Южна
Корея и Иран/. Завърналите се от други държави да спазват 14-дневна карантина, за
която да ползват неплатен отпуск.
IV. На непедагогическите специалисти – портиери.
1. Стриктно да спазват висока лична хигиена.
2. Да използват лични предпазни средства – ръкавици за еднократна употреба.
3. Да избягват всякакви пътувания до чужбина и в страната. Стриктно да спазват 14дневна карантина при завръщане от рискови епидемични зони /Китай, Италия, Южна
Корея и Иран/. Завърналите се от други държави да спазват 14-дневна карантина, за
която да ползват неплатен отпуск.
4. Да ограничат достъпа на външни лица, включително на родители, в сградата на
училището. Влизане на външно лице да става само по неотложен случай и след
разрешение на директор или заместник-директор. Родителите да изпращат и изчакват
децата си в двора на училището.
5. Да почистват ежедневно с дезифектант, съгласно указанията за използването му, на
подовете на учебните помещения сутрин, преди учебните занятия, на обяд и вечер –
след учебните помещения.
6. Да почистват с дезифектант, съгласно указанията за използването му, повърхностите в
учебните помещения / чинове, маси, бюра, дръжки на вратите, електрически ключове,
мишки, клавиатури, шкафове, закачалки и др./ сутрин – преди учебните занятия, на
обяд и вечер – след учебните занятия, както и през голямото междучасие за първа и
втора смяна.
7. Да почистват с дезифектант, съгласно указанията за използването му, коридора във
фоайето на училището след всяко междучасие.
V. На непедагогически специалисти – чистачи.
1. Стриктно да спазват висока лична хигиена.
2. Да използват лични предпазни средства – ръкавици за еднократна употреба.
3. Да избягват всякакви пътувания до чужбина и в страната. Стриктно да спазват 14дневна карантина при завръщане от рискови епидемични зони /Китай, Италия, Южна
Корея и Иран/. Завърналите се от други държави да спазват 14-дневна карантина, за
която да ползват неплатен отпуск.
4. Да почистват ежедневно с дезифектант, съгласно указанията за използването му, на
подовете на учебните помещения сутрин, преди учебните занятия, на обяд и вечер –
след учебните помещения.
5. Да почистват с дезифектант, съгласно указанията за използването му, повърхностите в
учебните помещения / чинове, маси, бюра, дръжки на вратите, електрически ключове,

мишки, клавиатури, шкафове, закачалки и др./ сутрин – преди учебните занятия, на
обяд и вечер – след учебните занятия, както и през голямото междучасие за първа и
втора смяна.
6. Да почистват с дезифектант, съгласно указанията за използването му, коридорите,
стълбищата, парапетите и санитарните помещения след всяко междучасие.
Заповедта да се сведе до знанието на ученици и служители за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува в сайта на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

МАРИЕЛА ПЕТРОВА
Директор на СУ „Свети Климент Охридски”
Запознати ученици:
Іа ...................................Іб.................................Ів.............................
ІІа...............................ІІб..............................ІІв.................................
ІІІа...............................ІІІб..............................ІІІв................................ІІІг...............................
ІVа.............................ІVб..................................ІVв...........................ІVг.......................
Vа ................., Vб............................, Vв ..........................V г......................................
VІа ................., VІб............................, VІв ..........................
VІІа...................., VІІб........................, VІІв ..............................
VІІІ...................., ІХ........................, Х ..............................
ХІ.......................................................ХІІ.........................................
Запознати служители:

