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РАБОТЕН  ПЛАН НА БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР.ПРАГА ЗА РАБОТА В 

УСЛОВИЯТА НА COVID- 19  ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021 

 

 

Приет с решение на Общо събрание с Протокол №2 / 08.09.2020г. и на  

Педагогическия съвет с протокол№ 9 /11. 9. 2020 

 

 

За учебната 2020/2021 г. Министерство на образованието и науката в Р.България , 

както и Министерство на образованието , младежта и спорта на ЧР , взеха решение 

за  присъствено стартиране и провеждане на образователния процес за всички 

ученици и във всички училища на територията на двете държави. 

Във връзка с променящата се епидемиологична ситуация и различната интензивност 

на заболяването в Чешката републикa, БСУ„ Д-р П.Берон´´– Прага, изготви 

настоящия  план с цел ограничаване до минимум риска от заболяване в условията на 

разпространение на Ковид 19 . 

Училището същевременно изпълнява своето задължение да осигури безопасност и 

опазване здравето на ученици, учители и служители ( § 29 от Училищния закон на ЧР) 

на територията му и прилежащите площи. 

 

 

 

ОСНОВНИ  ХИГИЕННИ ПРАВИЛА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Спазване на лична и обща хигиена (епидемиолозите  смятат за основно миенето 

на ръцете с топла вода и сапун )и социална дистанция. 

 

2. Предпазване на устата и носа ( маски, шлемове, респиратори). 
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3. Спазване препоръките , свързани с така наречения „ светофар“ , за степените на 

готовност за опазване здравето на обществото в ЧР(публикува се от 

Министерство на здравеопазването в ЧР,  по –нататък МЗ. 

 

4. Спазване на изискванията и разпоредбите на МЗ и на ХЕИ  в Чешката 

република. 

 

 

МЕРКИ   ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА 

 

 1.В началото на учебната година училището актуализира контактите на всички 

участници в образователния процес, включително родителите / настойниците на деца и 

ученици и училищния персонал (телефонни номера и имейли). 

2.Ограничаване на близката комуникация между учители и престоя им  в учителската 

стая. По-голямата част от комуникацията се осъществява в електронна среда /по 

телефон, електронна поща, платформи и др./, а при необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитни 

маски или шлем. 

 3. Създава  система за обмен на информация в училището. Комуникацията с 

родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи 

и консултации се провеждат при предварителна уговорка и при спазването на всички 

изисквания за безопасност. 

 4.Родителите подписват декларация, свързана със здравното състояние на децата си, 

както и  задълженията, които следват от епидемиологичната ситуация в ЧР, свързана с 

разпространението на Ковид 19,  с цел опазване здравето на ученици, учители и 

служители. 

5. При проява на симптоми, характерни за Ковид 19  на даден ученик, незабавно се 

информират родителите и ученикът се завежда в определено за целта помещение на 

четвъртия етаж Там остава до идването на родителите с маска и под контрол на 

възрастен-учител, директор , служител .При констатиран случай на заболяване в една 

паралелка, директорът на училището взема решение запоследващи действия и  начина 

на обучение на паралелката според указанията на МЗ, МОН и МОМС на ЧР. 

6.Ученик със симптоми на вирусно-инфекциозно заболяване се връща в училище с 

медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща ,че е клинично здрав, а в случай 

на лабораторно потвърден КОВИД – 19 – с установен отрицателен тест. 



7.Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществен съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-

голямо помещение, което позволява спазването на правилата на МЗ. 

 

ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 

 

1.Външните за институцията  лица не се допускат в сградата на училището. В случай на 

необходимост,  родителите имат достъп до преддверието на партера при спазване на 

посочените по-горе изисквания. 

2.Няма ограничение за достъп на родителите в училищния двор. Дворът се разделя на 

зони за отделните паралелки  от 1 до 7 клас. 

3.Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без 

струпване на входа и при спазване на дистанция. 

4.При влизане на входа на училището се измерва ежедневно температурата на всеки 

ученик, учител и служител и се извършва дезинфекция на ръцете под наблюдението на 

дежурен учител или портиер. 

 

ПРАВИЛА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1.Движението по коридорите и стълбите става от дясната страна и при спазване на 

социална дистанция  под контрола на дежурните учители. Носенето на лични 

предпазни средства /маски или шлемове/ в общите закрити части на учебната сграда – 

преддверие, фоайе, стълбища, коридори, санитарни помещения, учителска стая, 

библиотека, бюфет и др. е задължително за учениците,  учителите и служителите. 

2.Носенето на маски в сградата се регулира от действащите здравни правила общо за 

страната / ЧР/  и могат да се променят при промяна на общите правила  от Министъра 

на здравеопазването и  указанията на  МОМС на ЧР.  Маските на учениците се 

осигуряват от техните родители. Училището осигурява маски в случаите, когато 

учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите задължително 

маски или  шлемове. 



3.В класните стаи носенето на маска или шлем не е задължително за учениците и за 

учителите, които преподават само в една паралелка. Класните стаи се проветряват през 

междучасията и поне два пъти по време на час за 3-5 минути. На всеки етаж се поставя 

дезинфектант, който се ползва при необходимост и редовно. По възможност се 

осигурява дистанция между чинове, учителско бюро и дъска. 

4. Забранява се ползването и размяната на предмети ( телефони, химикалки, учебници и 

помагала ), храни и напитки между учениците, дори и от един и същи клас. 

5. Забранява се влизането в стаи на друг клас, с цел ограничаване на контактите между 

учениците.  

6 .Влизането в кабинета по ИТ става след измиване и дезинфекция на ръцете,  и 

задължително с маски. 

7.Провеждането на максимален брой часове по физическо възпитание и спорт на 

открито, когато метеорологичните условия го позволяват. Ползването на  физкултурния 

салон да става  при често проветряване или при отворени прозорци само от един клас и 

при  невъзможност за провеждането на открито на часовете по ФВС. При влизане и 

излизане от салона учениците измиват и дезинфекцират ръцете си. 

8.В училищната библиотека не влизат повече от двама ученици, които  спазват 

дистанция. Ръцете са измити и дезинфекцирани при влизане. 

9.В училищния бюфет учениците влизат по двама с маски. В коридора на опашката 

спазват дистанция. Консумацията става в класната стая или в училищния двор. 

10.Отделянето на паралелките от начален етап на I и II етаж. 

11.В тоалетните е осигурена тоалетна хартия, течен сапун, дезинфектант и хартиени 

кърпи за еднократна употреба. В двете помещения на тоалетните влизат максимум 4 

души- двама в тоалетната и двама при мивките. Учениците от 1 – 4 клас ползват само 

тоалетната на партера. Учениците от  5 – 12 клас ползват само тоалетните на  трети и 

четвърти етаж. 

 

 

 

 

 



ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 

Почистването и дезинфекцията на санитарните възли се извършва ежедневно , най-

малко 2 пъти. Ежедневно се провежда пълно почистване на всички помещения, където 

пребивават учениците и служителите, като задължително се дезинфикцират всички 

критични точки – подове, бюра,чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за 

осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове ,клавиатури и 

компютърни мишки и др. Във всички санитарни помещения е необходимо да се следи 

за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и дезинфектанти, 

както и регулярното изхвърляне на боклука. 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ  И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА 

 

Директорът определя  лице, отговорно за организацията и спазването на правилата във 

връзка с епидемията. 

Директорът  разпределя отговорностите в училищния екип и задълженията на 

непедагогическия персонал, в т.ч. и графиците за дежурствата. 

Персонала, учениците и външните посетители трябва да бъдат запознати със здравните 

изисквания. 

Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване 

на външната фирма отговорна за хигиената в училище. 

В случай на лабораторно потвърден КОВИД -19 на ученик, учител или служител в БСУ 

„Д-р Петър Берон”, училището е длъжно да подаде сигнал към районната хигиенна 

служба на Прага 6. 

Комисията по ЗБУВТ  във училището следи републиканското, респективно местното 

развитие на ситуацията в рамките на системата „светофар“.  

 

 

 

 

 


