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ПРАВИЛА
за организиране на храненето на учениците в Първо основно училище
„Свети княз Борис I”- гр. Варна
1. Учениците от ГЦОУД – III a,б , ГЦОУД - IVa и ГЦОУД - IV б се хранят в
училищния стол, включително и тези, които си носят храна от къщи, по график,
както следва:
ГЦОУД – III а,б – 13,10 ч. до 13,30 ч.;
ГЦОУД – IV a и ГЦОУД – IV б – 13, 40 ч. до 14, 00 ч.
2. Учениците от ГЦОУД – I a, ГЦОУД – I б , ГЦОУД – II a и ГЦОУД - II б и
ГЦОУД – V- VI кл. се хранят в стаите за ЦДО, включително и тези, които си носят
храна от къщи:
ГЦОУД – I a – стая 111.;
ГЦОУД – I б – стая 113.;
ГЦОУД – II a – стая 306;
ГЦОУД – II б – стая 302;
ГЦОУД – V-VI – стая 215;
3. С цел недопускане струпването на ученици и осигуряване спазването на
дистанция получаването на обядите от учениците от ГЦОУД – I a, ГЦОУД – I б ,
ГЦОУД – II a и ГЦОУД - II б се осъществява от фирма „Залива 47- СП“ АД /срещу
представен купон/ по график, както следва:
ГЦОУД – I a – 12,00 ч. до 12,10 ч.;
ГЦОУД – I б – 12,15 ч. до 12,25 ч.;
ГЦОУД – II a – 12,30 ч. до 12,40 ч.;

ГЦОУД – II б – 12,50 ч. до 13,00 ч.;
4. За осигуряване на ред и гарантиране безопасността на учениците, учителите
в ГЦОУД осъществяват наблюдение и контрол върху учениците по време на
обедното хранене.
5. Не се допуска свободно движение на ученици между масите, особено на
такива, които не се хранят в столовата.
6. Ръководството на фирма „Залива 47-СП“АД осигурява на работещите лица
условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и
предпазни средства - ръкавици /при необходимост/ и маски/шлемове.
7. Маските/шлемовете следва
се носят задължително от персонала,
обслужващ учениците. Маската и ръкавиците се подменят периодично, като е
задължително подменянето при нарушаване на целостта им. Задължително е
използването на маска/шлем при обслужване на
учениците, изискващо
разстояние по-малко от 1,5 м.
8. Дезинфекцията в столовата се осъществява както непосредствено преди
самото хранене, така и след неговото приключване по график , както следва:
Първа дезинфекция – от 11,30ч. до 11,50ч.;
Втора дезинфекция -

от 13, 30ч. до 13, 40ч.;

Трета дезинфекция – след 14, 00ч.
9. Първата и втората дезинфекция се извършва от Асие Хасан Шюкри –
чистач/хигиенист в Първо основно училище „Свети княз Борис I”, а третата
дезинфекция от представител на фирма „Залива 47 – СП“АД. При отсъствие на
Асие Хасан Шюкри дезинфекцията се извършва от Емине Мехмед Еюб
/чистач/хигиенист/ в Първо основно училище „Свети княз Борис I”.
10. По време на дезинфекцията не се допуска наличие на храни върху и около
обработваните повърхности.
11. Ежедневно се водят записи за часовете, в които са извършвани
дезинфекционните мероприятия, като се попълва Чек-лист и се осъществява
ефективен контрол.
12. Посудата / таблите / се почистват и дезинфекцират след всяка употреба по
начин, гарантиращ безопасността им. Съхранението им да става при условия,
които не допускат замърсяване с причинителя на COVID 19.
13. Персоналът, отговарящ за обедното хранене се допуска до работа само в
добро здравословно състояние.
14. При установяване на служители с грипоподобни симтоми, ръководството
на Първо основно училище „Свети княз Борис I” – гр. Варна незабавно
предприема мерки за отстраняването им от работа и за уведомяване на здравните
власти.

