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        ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“ 
гр.Благоевград, 2704, ж. к. „Ален мак“, ул. „Борис Ангелушев“, тел: 073/885288;  email: pgi@pgiblg.com 

 

ЗАПОВЕД № РД 08-1478/14.09.2021 г. 
 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба 

№ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 24 от същата наредба, във 

връзка с чл. 4 от ЗЗБУТ, чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, Заповед № РД-06-

745/10.09.2021 г. на началника на РУО – Благоевград и във връзка с Насоки за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани на 

електронната страница на МОН 

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 Правила на ПГИ „Иван Илиев“  - гр. Благоевград за работа в условията на COVID-

19 за учебната 2021/2022 година, приложение №1 към настоящата заповед. 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

  

 Да се спазват следните задължителни мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вируса, които включват: 

1. Действия, свързани с дезинфекция на повърхностите и проветряване: 

- Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на 

врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани. 

Отговорници – хигиенистите, отговорни за съответния етаж. 

- Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19, като в зависимост от обектите варират от 4 

пъти на ден до дезинфекция всеки час. 

Отговорници – хигиенистите, отговорни за съответния етаж. 

- Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 

график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна 

хартия. 

Отговорници – хигиенистите, отговорни за съответния етаж. 

- Дезинфекциране на кабинети, физкултурен салон, лаборатории, работилници, 

мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие. 

Отговорници – хигиенистите, отговорни за съответния етаж и учителите в 

компютърните кабинети. 

- Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час. 

Отговорници – хигиенистите, отговорни за втория етаж. 

- Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в 

съответствие с метеорологичните условия. 

Отговорници – дежурните ученици и преподаващите в паралелките учители. 

2. Действия за намаляване средата на взаимодействие на участниците в 

образователния процес чрез прилагане на стратегия на дистанция 

(невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, където и 

доколкото е възможно. 

2.1. Лична хигиена и използване на създадените условия за това. 

- Задължително използване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение; 
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- Използване на поставените на видно място дезинфектанти за ръце на входа на 

училището, в класните стаи, кабинети, лаборатории и работилници и други 

помещения в сградата на образователната институция; 

- Спазване на поставените на видно място правила за спазване на лична хигиена; 

- За осъществяване на  дезинфекционните дейности правилно да се подготвят 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището 

и/или с оказана методична помощ от РЗИ. С биоцидите, които не са готови за 

употреба, разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ разрешения. 

Отговорници – хигиенистите и медицинската сестра. 

2.2.Носене за защитна маска 

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична 

обстановка е задължително. 

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от 

техните родители, а за учителите – от училищата. Училището осигурява 

защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска се допска: 

-  В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.; 

-  В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на 

открито; 

-  За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 

м мужду тях и местата на учениците. 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 Отговорници за спазване на правилата във връзка с извънредната епидемична 

обстановка както следва: 

- В класната стая – учителят и дежурният ученик; 

- В коридора – дежурните учители, целият непедагогически персонал, 

медицинската сестра, заместник-директорите. 

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички работещи в училището, 

учениците и родителите за сведение и изпълнение чрез публикуване на сайта на 

училището и срещу подпис на персонала. 

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

      ДИРЕКТОР: 

               /А. Бояджиева-Пенкова/ 


