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ЗАПОВЕД № РД 08-701/11.03.2020 г. 
 

           На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

Заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, Заповед № 

РД06-214/11.03.2020 г. на началника на РУО – Благоевград, Предписание на РЗИ – 

Благоевград с изх. № 925/11.03.2020 г. във връзка с регистрирания епидемичен подем на 

заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично 

разпространение на COVID-19 (коронавирус) в световен мащаб 

 

НАРЕЖДАМ 

 

           I. Всички педагогически специалисти и непедагогически персонал да се запознаят 

срещу подпис със: 

1. Заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката; 

2. Заповед № РД06-214/11.03.2020 г. на началника на РУО – Благоевград; 

3. Предписание на РЗИ – Благоевград с изх. №925/11.03.2020 г. 

 

                      II. Да се промени Заповед № РД08-1475/02.09.2019 г., както следва: 

 

№ XI и XII клас VIII, IX и X клас 

1 7.30 – 8.10 13.30 – 14.10 

2 8.20 – 9.00 14.20 – 15.00 

3 9.10 – 9.50 15.10 – 15.50 

4 10.10 – 10.50 16.10 – 16.50 

5 11.00 – 11.40 17.00 – 17.40 

6 11.45 – 12.25 17.45 – 18.25 

7/0 12.30 – 13.10 18.30 – 19.10 

Останалата част от заповедта остава непроменена. 

 
          III. Дезинфектирането на подовете и повърхностите на чинове, столове и бюра, 

клавиатури и мишки,  дръжките на вратите в помещенията в училището да се извършва от 

отговорниците за съответните етажи по следния график: 

Първа смяна – от 06.30 ч. до 07.10 ч., от 09.50 ч. до 10.10 ч. и от 13.10 ч. до 13.30 ч. 

Втора смяна – от 13.10 ч. до 13.30 ч., от 15.50 ч. до 16.10 ч. и от 19.10 ч. до 19.45 ч. 

 

           Дезинфектиране на санитарните помещения в т. ч. дръжките на вратите, коридорите, 

парапетите на стълбите да се извършва след всяко междучасие. 

           Чистач-хигиенистите задължително попълват контролна карта, в която отразяват 

дата, извършил дезинфекцията и час на извършване по описания график. 

 

          IV. Чистач-хигиенистите да изготвят дезинфекционните разтвори, като стриктно 

спазват указанието на производителя. Ежедневен контрол да осъществява медицинската 

сестра Анка Николова. 

 

          V. Учителите в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците изискванията 

за стриктно спазване на личната хигиена – как и колко често да мият ръцете си, да 

използват хигиенните материали в санитарните помещения отговорно и по предназначение, 

да не пипат лицата си, да използват безопасно дезинфектантите за ръце, поставени в 

класните стаи и други помещения, да не разменят храни и напитки, да използват 

индивидуални пособия, да проветряват класните стаи всяко междучасие и др. 
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          VI. Учителите да не допускат болни ученици да присъстват в учебните часове, а да ги 

насочват към медицинския кабинет, да уведомят директора или заместник-директор, които 

чрез класния ръководител да уведомят родителя за необходимостта ученикът да бъде 

прегледан от личен лекар и да остане вкъщи да се лекува. 

 

          VII. Учителите да преструктурират учебния материал в електронния дневник по тяхна 

преценка, вземайки предвид изискванията за постигане на държавните образователни 

стандарти. 

 

          VIII. Учителите, преподаващи в XI в и XI г  клас да осигурят възможност за 

дистанционно обучение на учениците, завърнали се от Португалия за периода на 

наложената им карантина от 13 до 26 март 2020 г., като използват възможностите на  

платформата за електронно обучение Офис365 и електронния дневник Школо. 

 

 

          Настоящата заповед да се сведе срещу подпис до знанието на целия училищен 

персонал и медицинската сестра за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

              ДИРЕКТОР: 

                                /Ася Бояджиева - Пенкова/ 

      

     

          


