Приложение 3
План-график за почистване и дезинфекция на училището в
условията на COVID-19
Срок за прилагане на мерките и правилата: постоянен
Отговорници:







Албена Тосева – хигиенист
Елисавета Коритарова – хигиенист
Запрян Стайков – ел. монтьор
Васил Николов – огняр
Мария Миланова – домакин
Росица Рускова, зам.-директор АСД
I.

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от
разпространението на вируса включват:

1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:
 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет,
учителска стая, библиотека, ученическо барче (освен при
хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
училището лица;
 в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети,
физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици
от повече от една паралелка. При учители, които преподават само
в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно
желание;
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по
желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи
здравни правила общо за страната. Същите могат да се променят при
промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.
Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива
или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване
А. План-график за дезинфекция и проветряване на сградата – учебни стаи
и кабинети: подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати и прозорци,
ключове за осветление, бутони на асансьора, парапети, тоалетни чинии,
мивки, кранове.
 Във всеки учебен ден, след почистване на училището от
почистващата фирма, хигиенист от фирмата ще извърши
обилна дезинфекция във всички вътрешни помещения с
гръбна пръскачка на всички подове, след което ще третира
повърхностите, до които човек се допира - подове, бюра,
чинове, маси, дръжки на врати и прозорци, ключове за
осветление, бутони на асансьора, парапети, тоалетни чинии,
мивки, кранове.
 Дезинфекциране на всички вътрешни помещения във
времето между двете смени – извършва се от наш персонал
с гръбна пръскачка според възможностите, които дава
учебното разписание.
 Дезинфекция на дръжки на врати и прозорци, ключове за
осветление, бутони на асансьора, парапети – извършва се от
хигиенистките – по веднъж в първа и втора смяна.
 Дезинфекция на тоалетни чинии, мивки, кранове –
извършва се от хигиенистките след всяко междучасие
срещу подпис в чек-лист.
 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището
- да се следи за изразходването и своевременното
осигуряване на течен сапун и дезинфектанти, тоалетна
хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

 Учебните

стаи

и

кабинети,

физкултурния

салон

и

учителската стая да се проветряват по време на всяко
междучасие, а мишките, клавиатурите и компютрите да се
дезинфекцират

под

ръководството

на

съответния

преподавател.
 Поставяне на сензорни дезинфектанти на всеки етаж по два
броя, пред външните кабинети и пред училищното барче в
приземния етаж. Осигуряване на топла вода на мивките в
приземния етаж, сапун и дезинфектант.
 Ученическото барче ще работи като се спазват всички общи
здравни

мерки

за

предпазване

и

ограничаване

разпространението на COVID-19 като отговорността се
поема от наемателя.
Б. План-график за дезинфекция на административните кабинети

II.

 Административните кабинети на първия етаж, на втория
етаж, на третия етаж, библиотеката и клубът на учителя да
се дезинфекцират след почистването им – след края на
работния ден и преди началото на работния ден от
хигиенистките според разпределените им райони - подове,
дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление.
 Дезинфекциране на дръжки на врати, ключове за
осветление през целия работен ден по определен график
срещу подпис от хигиенистките – всички административни
кабинети, клуб на учителя и учителската стая.
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в
училището
 Обособено е специално помещение в приземния етаж за
изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
Да се спазват задължителните здравни протоколи за
поведение при съмнение или установен случай на COVID19.

III.

Изготвени са информационни табели за стаите и коридорите,
които ще се поставят на подходящо място.

