Уважаеми родители и ученици на Основно училище „ Неофит Рилски“,
В изпълнение на насоките на МОН за учебната 2020/2021 година да започне в
присъствена форма за всички ученици и във всички училища и на изискванията и
препоръките на съответните нормативни документи, ръководството на ОУ „Неофит
Рилски” разработи комплекс от мерки и правила за намаляване на риска от заразяване.
Искаме да ви запознаем с тези от тях, които се отнасят за настоящата ситуация на умерен
риск, а именно:
ПРОЦЕДУРИ ПРИ РЕДОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС
ПРИСТИГАНЕ В УЧИЛИЩЕ
•
•
•
•

•
•
•

•

В сградата могат да влизат само учениците на училището, преподавателите и
персонала.
В сградата се влиза с маска. Движението из целия район на училището става само с
маска.
Ученик, който свали маската си в общите части на училището, застрашава здравето на
съученици и преподаватели. Не можем да допуснем риск от разпространение на зараза.
Въвежда се ново разписание на учебните часове.
o Учениците от начален етап влизат през централния вход до 08.00 ч.,
преминават през медицински филтър и задължителна дезинфекция на ръцете.
Носят маска и спазват дистанция от 2 м.
o Учениците от прогимназиален етап влизат през централния вход до 8.15 ч.,
преминават медицински филтър и задължителна дезинфекция на ръцете. Носят
маски и спазват необходимата дистанция.
На входа се прави преглед за признаци на недобро здравословно състояние
( повишена телесна температура над 37.2 градуса С, кашлица, хрема, задух, болки в
гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. ).
При отчитане на повишена телесна температура, ученикът не се допуска в сградата и
той трябва да се прибере веднага вкъщи.
При наличие на един или повече симптоми при ученици, влезли в сградата, те се
настаняват в общо помещение до изпращането им вкъщи. (виж Приложение 1.)
Моля да имате това предвид и да не изпращате децата в училище и при най-малък
признак, неразположение или оплакване!
Учениците се придвижват директно до класните стаи. Могат да свалят маските
(шлемовете) след като седнат на чина. Трябва да имат персонална чантичка, в която да
ги прибират.

НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ СЛЕД КРАЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
• Учениците от 1, 2, 3, 4 клас се извеждат от учителите през задния авариен изход,
спазвайки необходимата дистанция. Родителите изчакват децата пред училището.
• Учениците от 5, 6. и 7 клас напускат сградата през главния вход, спазвайки
дистанция от 2 м.
ПРАВИЛА И ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНИТЕ
•
•

Всички ученици спазват инструкциите на екипа и преподавателите.
Всички ученици трябва да идват в училище с маска ( шлем по желание).

•

Децата могат да преценят дали на чина да са с маска или не. Преди да излязат от
класната стая са длъжни да сложат маската.
Учениците трябва да са седнали на чина, преди преподавателят да е влязъл в класната
стая.
Качването по етажите, съответно слизането, става само по вътрешното стълбище за
учениците от 1, 2, 3 и 4 клас и западното / тясното / стълбище за учениците от 5, 6 и 7
клас.
Учениците от 1, 2, 3 и 4 клас ползват тоалетната на 1 етаж, а учениците от 5, 6 и 7 клас тази на 3 етаж.
Забранява се ученици от един етаж да влизат в коридорите на другите етажи с учебни
помещения, освен при напускане на сградата след края на учебния ден.
Определени са входовете, през които през междучасията могат да излизат отделните
класове.
Излизането през междучасията става по график за всеки клас на определени места.
При лошо време междучасията се прекарват в класната стая или в коридора пред нея.
При придвижване в коридорите също се спазва дистанция от 2 м.
Самостоятелно може да се ходи до тоалетната, с маска и с разрешение на
преподавател.
Учениците трябва да имат изградени навици за спазване на лична хигиена, за
поставяне, носене и сваляне на маските и за дезинфекциране на ръцете.
Не е желателно напускането на територията на училището в рамките на учебния ден
от учениците.
Наблюдаването на здравословното състояние продължава през целия ден. При първи
признаци ученикът се изпраща в къщи.
След отсъствие на ученик по здравословни причини, ученикът се допуска отново в
присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар,
че е клинично здрав и това е допустимо.
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•
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ХРАНЕНЕ
•
•

Закуска, плод и мляко се получават и консумират в класната стая при спазване на
хигиенните мерки.
Не се допуска споделяне на храни, напитки и лични вещи.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
Прилага се процедура съгласно „Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия .....“ на
Националния център по Заразни и паразитни болести от 08.03.2020г.
В училището няма да могат да влизат външни лица. Всякаква информация се получава
по телефона или електронната поща.
При наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода
PCR на ученик или на член на колектива в училището в съответствие с решение на РЗИ се
преминава към прилагане на модел за обучение в електронна среда на част от
обучаемите.
Всеки месец екипът на училището ще прави анализ на риска и въведените процедури и
при необходимост ще ги променя. При висока степен на риск училището преминава
изцяло на дистанционна форма на обучение!
Моля да се запознаете с приложената информация и да обясните на детето си, че
спазването на правилата е много важно за здравето, както на съученици и учители, така
и на семейството, близките и приятелите.
С уважение,
Юлия Спасова
Директор

