
 

УТВЪРЖДАВАМ: /п / заповед № РД-10-26/ 25.09.2020 г. 

Директор:Ирина Чолакова   

 

ПРОЦЕДУРА НА РЕАКЦИЯ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА 
COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО 

 

1. При забелязани от учителя симптоми при ученик или при оплакване на ученик от един               

или повече симптоми като: повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в           

гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. учителят веднага се           

свързва с медицинското лице в училище по телефона 0886 891105 и съобщава етажа и              

номера на кабинета, в който се намира. 

2. Медицинското лице в училище лично извежда ученика от кабинета с поставена защитна             

маска на лицето. 

3. Медицинското лице в училище отвежда ученика до определеното място за изчакване, а             

именно третия етаж, учителската стая. 

4. Медицинското лице в училище вписва името и класа на ученика и часа, в който е бил                 

изолиран в книгата за протоколиране на случайте със съмнение. 

5. В момента на извеждане на ученика от класната стая, учителят се свързва с родителя по                

телефона, отразен в електронния дневник от класния ръководител, и го уведомява           

спокойно и без паника, че следва възможно най-бързо да организира вземане на ученика от              

училище. При невъзможност да дойде лично, информира учителят за лицето, което ще            

дойде да вземе ученика. 

6. При пристигането на родителя в училище, охранителят информира по телефона           

медицинското лице, за да го придружи до изхода. Родителят изчаква пред централния            

вход, без да влиза в сградата на училището. 



7. При предаването на ученика на родителя, медицинското лице от училище отново му             

напомня, че следва първо да се свърже с личния лекар по телефона за преценка на               

здравословното му състояние и последващи действия, съобразно конкретната ситуация,        

вкл. необходимост от провеждане на тест. Напомня също, че ученикът се допуска отново             

в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че            

е клинично здрав и това е допустимо.  

8. Веднага, след вземане на ученика, охранителят уведомява по телефона          

зам.-директора АСД за разпореждане да се извършва щателна дезинфекция с биоцид с            

вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

9. Хигиенистът, извършващ дезинфекцията на помещението, вписва датата и часа в           

протокол. 

10. Медицинското лице вписва в книгата за протоколиране на случайте със съмнения,            

часа за вземане на ученика. 

11. Класният ръководител на ученика с проявени симптоми, следва да края на деня да              

осъществи контакт с родителя и да се информира за състоянието на ученика, след оето              

да информира директора на училището. 

12. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само           

срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.  

13. Класният ръководител информира незабавно медицинското лице при завръщане на          

ученика в училище. 

14. Всеки понеделник медицинското лице внася доклад до директора с описани данни по             

предходната седмица за броя на изолираните ученици и техния здравен статус. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§3. Настоящата процедура е изготвена в изпълнение на Раздел III, Реакция при съмнение             

или случай на COVID-19 в училището, задължителните здравни протоколи за поведение           

при съмнение или случай на COVID-19 в училището от Правилник на ОУ „Димитър             

Талев“ за работа в условия на Covid-19   и извънредни обстоятелства. 

§4. Настоящата процедура е задължителна за всички педагогически специалисти,         

служители и работещи в училището, както и за родители на ученици от училището. 



§4. Настоящата процедура се публикува в екипен диск „Училищни документи, правила и            

процедури“ и в сайта на училището раздел „Училищни документи“ за сведение и            

информиране на заинтересованите страни. 

§5. Настоящата процедура се утвърждава със заповед на директора и е в сила за учебната               

2020/2021 година. 

 

 

 

 

 
 

 


