ПЛАН ЗА РАБОТА В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В
УСЛОВИЯТА НА COVID-19
I.

Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от
разпространение на вируса:

1.

Спазване на общите здравни мерки.

2.

Носене на защитна маска за лице

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, бюфет и
столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
институцията лица;



учениците от начален етап не носят маска в класната стая ,а само в общите част



учениците от 5- 7 клас задължително са с маски
-

в училищния автобус.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните
случаи


В училищния двор при спазване физическа дистанция от 1, 50 м.



За учениците от начален етап по време на учебните часове



За деца със специални образователни потребности със становище от личен лекар



В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито



Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за
страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките.
Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на
здравеопазването.



Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват
маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за
учителите - маски или шлемове.

II. Списък от мерки за намаляване рисковете от предаване на
инфекцията в ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

1.

Входове
 На входовете не се допуска струпване. Влизането в сградата на училището става по
следния начин:
1-2 клас – северен вход – 1 клас – 8:00ч. начало на часовете 8:20ч.
2 клас – 7:40ч. начало на часовете 8:00ч. – източен вход
3 клас – северен вход – влизане в училището от 7:30ч. начало на часовете 8:00ч.
4 клас – източен вход – влизане в училището от 7:30ч. начало на часовете 8:00ч.

5 – 7 клас – южен вход - влизане в училището от 7:30ч. начало на часовете 8:00ч.

Осигурен график на учителите за контролиране на пропускателния режим на всеки
вход.
2.

Класни стаи и организация на учебния процес



Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж и отделно крило.



Учениците от горен етап ( 5 – 7 клас) се предвижват и ползват обособените
специализирани учебни кабинети по ИТ кабинет, английски език, изобразително
изкуство, кабинет по труд и предприемачество и физкултурен салон.



За учениците са определени отделни класни стаи за всяка паралелка, при което
учителите се местят, а не учениците



Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната
обстановка позволява в часовете по физическо възпитание.



Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред
чинове на учениците.


3.

Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи.
Коридори и стълбища



График за дежурства на учителите по коридорите на всеки етаж и фоайета .



Осигурени диспенсъри с дезифектант и термопанели за измерване на телесната
температура.



За част от класните стаи са осигурени диспенсъри с дезифектант ( закупени от
родителите)



Еднопосочно придвижване по стълби и коридори

4.


Междучасия
Различно начало на голямото междучасие:
2 клас – 8:35ч. – 9:05 ч.
3-4 клас – 9:30 ч. – 9:50 ч.
5-7 клас – 10:20 ч. – 10:50 ч.



Правила в павильона за закуски : учениците да не се струпват (да се определи
максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).



5.


Разделяне на паралелките при ползване на различните входове

Стол и бюфети
Закуската на учениците от начален етап ще бъде предоставяна в класните стаи от
обслужващия персонал.



Обедното хранене ще се извършва по график в обособени зони за отделните
паралелки.



Недопускане на споделяне на храни и напитки.
Правила в бюфета за закуски : учениците да не се струпват (да се определи максимален
брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета

6.


Училищен двор
Излизането на голямо междучасие се осъществява по определен ред, под строй в
присъствието на учител. Учениците застават на обособените зони за съответната
паралелка.



Учителите в ЦУОД извеждат учениците по определен ред и строй в двора на
училището . Учениците застават на обособените зони за отдих.



Максимално ограничаване на влизането на външни лица и родители в сградата и в
двора на училището.

7.

Физкултурен салон

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на
часовете на открито. Учебните часове на закрито ще се провеждат както следва:

Малък салон – 1 – 2 клас по една паралелка.
Голям салон – 3 – 7 клас по две паралелки

8. Библиотека


Използване на ресурси от училищната библиотека се осъществявя чрез
предварителна заявка.



В помещението не се допускат повече от двама ученици на отстояние ( 1,5м.) един
от друг.

Училищен автобус

9.


Носенето на маска е задължително.



Всяко дете сяда на точно уточнено място

 Училищния автобус подлежи на дезинфекция и почистване преди и след всеки курс.
10.


Учителска стая
Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в
учителската стая. Носенето на маска или шлем е задължително.



По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон,
електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се
спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

11.

Комуникация с родителите и провеждане на училищни събрания и съвети.



Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при
спазване на изискванията на МЗ.



Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания
и педагогически съвети е в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в поголямо помещение или на открито, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

12.


Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

4 кратна дезинфекция на всички рискови помещения – класни стаи, коридори,
обособените специализирани учебни кабинети по ИТ кабинет, английски език,
изобразително изкуство, кабинет по труд и предприемачество и физкултурен салон.



Дезинфекцията се извършва преди началото на учебните занятия, през голямото
междучасие, след часовете и в края на учебния ден.

13. Поведение при здравословно неразположение и съмнение за COVID-19 в
училището.
 При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки,
гадене, повръщане, диария и др.) учителят уведомява медицинското лице ( по
телефона).
 Ученикът се отвежда от медицинското лице в предназначено само за тези случаи
помещение, докато не се прибере у дома


На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. Незабавно се осъществява
връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се
съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възможност).



На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват –
да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика
(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи
действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на
тест за нов коронавирус.



След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.



Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
 Водят се задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID 19 в училище.
При зелен сценарий 14 –дневна заболеваемост по- малка от 100 на 100 000 и жълт
сценарий 14 –дневна заболеваемост от 100до 250 на 100 000на областно ниво ,
училищата работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за
намаляване рисковете от предаване на инфекцията.
При червен сценарий - при заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 училищата
работят по график разработен от МОН за преминаване за преминаване на ОРЕС

При тъмно –червен 14 дневна заболеваемост по- висока от 500 души на100 000
души на областно ниво учебният процес е само в електронна среда .
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