
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

           В изпълнение на  заповеди № РД-01-114/05.03.2020 г. и №РД01-
117/08.03.2020г. на министъра на здравеопазването, писмо на директора на 
РЗИ Варна с рег. № 03-244-1/05.03.2020г., заповед №РД09-626/11.03.2020г. 
на министъра на образованието и науката, заповед №1034/11.03.2020г. на 
кмета на община Варна,  указателни писма на министъра на образованието 
и науката, на началника на РУО Варна, на директора на дирекция 
„Образование и младежки дейности”  във връзка с регистриран 
епидемичен подем на заболявания от грип и ОРЗ, в условията на 
епидемично разпространение на коронавирус в световен план и препоръки 
на Националния оперативен щаб, за опазване здравето и живота на 
учениците и персонала на ІОУ „Свети княз Борис І” е създадена 
организация със следните превантивни мерки: 

1.Осигурени са дезинфектиращи препарати, щадящи здравето на 
учениците. 

2.Училищните коридори и санитарните помещения ще се 
дезинфекцират след всяко междучасие. 

3.Ще се дезинфекцират 3 пъти дневно: 
 - подовете в класните стаи/учебните помещения и училищния стол; 
-  перила,  дръжки на брави, бюра, чинове, столове, маси, ключове за 

осветление, спортни уреди, кранове, мивки, мишки, клавиатури и други 
повърхности. 

4. На външния вход ще има дезинфекционен филтър за обувки. 
5. В санитарните възли е осигурен течен сапун за редовно  измиване на 

ръцете. 
6. В класните стаи е осигурен дезинфектант за ръцете. 
7.В началото на І-я учебен час, класните ръководители ще инструктират 

учениците за безопасно ползване на дезинфектанта.  Дезинфекцирането  на 
ръцете ще става под наблюдението на учител.  

8. Учителите ще следят за  редовното проветряване на учебните 
помещения, след приключване на учебния час. 

9.В началото на всеки учебен час съответният учител ще напомня за 
стриктно спазване на изискванията за лична хигиена: 

- по-често да си мият ръцете със сапун и вода; 
- да използват дезинфектант за ръце; 
- да не споделят храни и напитки; 
- да избягват пряк досег; 
- да използват индивидуални пособия; 
-да избягват места, където се струпват много хора. 
 



 10. Ежедневно ще се извършва медицинско наблюдение при сутрешния 
прием на учениците. 

Няма да бъдат допускани ученици с кашлица, повишена температура 
и/или състояние, което застрашава здравето на останалите. 

11.При неразположение на ученик ще се търси компетентната намеса на 
медицинското лице в училището и ще се информират родителите. 

12. Ограничава се влизането на външни лица в училищната сграда. 
13. Консултации с родители ще се извършват при необходимост по 

телефона. 
14. Родителите следва да осигурят на своето дете кърпички за 

еднократна употреба, които след използване ще бъдат изхвърляни в плик. 
15. Спрени са всички масови мероприятия с ученици – екскурзии, 

тържества, посещения на културни институции и др. 
16. В първият учебен ден след ваканцията, на всички ученици ще бъде 

проведен извънреден инструктаж с поставяне на изисквания за повишена 
лична хигиена. 

17.Спазването на превантивните мерки ще се контролира от директора, 
от заместник-директорите, от училищния лекар и медицинската сестра. 

Предвид създадената  ситуация, моля всеки родител да изисква от 
своето дете  стриктно спазване на правилата за лична хигиена.  

             В тази усложнена обстановка отговорността за опазване на децата 
ни е обща, което налага адекватно поведение и грижа от всички 
заинтересовани страни.  

 

Ирина Георгиева        

Директор на І ОУ „Свети княз Борис І“ 
 

 


