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ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ  

в ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица 

 

В училището са осигурени следните условия: 

Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър:  

- Осъществяване на сутрешния прием на децата през три от входовете  на училището по 

предварително изготвен график;  

- Медицински контрол на трите входа  при влизане в училището чрез терморамка и 

безконтактни термометри. 

- Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми 

за COVID-19, както и за други остри заразни болести.  

Спазване на физическа дистанция  

- спазване на  физическа дистанция между децата от отделни групи и между персонала. 

Родители не се допускат в сградата на училището.  

- комуникацията между родители и персонал се осъществява от разстояние (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват 

изискванията за физическа дистанция от 1,5 м; 

- за провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа без смесването на деца от 

отделни групи 

- работата на логопеда и ресурсния учител се организира индивидуално или в малки групи 

при следните условия: след приключване на работата с всяко дете или група помещението 

се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности, а 

използваните материали се дезинфекцират; работата със следващото дете или група започва 

не по-рано от 20 минути след приключване на работата с предходното дете или група; 

- част от учебните занятия се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка 

позволява това; 
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 - Провеждането на събрания на обществени съвети, общи събрания и педагогически съвети се 

осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията се 

провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., проветряване на 

помещението и дезинфекция на повърхности. 

 

 Хигиена на ръцете: 

 - Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна употреба за 

подсушаване на ръцете във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички деца 

и за персонала; ежедневно проследяване на изразходването им и своевременното им 

осигуряване;  

- Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на 

тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне. 

Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети се 

извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.) и Наредба № 3 

от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), като се 

провежда допълнително:  

- проветряване на помещенията за най-малко 5 минути на всеки астрономически час 

в съответствие с метеорологичните условия;  

- ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки: 

подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани и 

др. 
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