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ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 

на ПГМТ „Проф.Цветан Лазаров” – гр.Пловдив 

 

 

1. Учениците влизат в училищната сграда през централния вход между 7.30 – 8.00 часа. 

2. Медицинското лице измерва телесната температура на учениците при влизане в 

сградата. При наличие на един или повече симптоми (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, 

диария и др.), ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай 

помещение, докато не се прибере у дома. 

3. В сградата се допускат ученици само с предпазни маски или шлемове, осигурени от 

родителите. 

4. На входа на училището задължително си дезинфекцират ръцете с дезинфектант. 

5. Движението по коридорите и стълбите е еднопосочно на разстояние 1,5м. – 2.0м., 

обозначено с указателни табели и маркировка. 

6. Осигуряване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните 

паралелки по класове. 

7. Не се използва централното стълбище от учениците. 

8. Учениците се насочват на дясно към северното стълбище на сградата, от което ще се 

изкачват към втория и третия етаж и заемат място в определената класна стая. 

9. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание, а в общите 

закрити части – коридори, стълбища и санитарни възли е задължително. 
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10. През междучасията движението да е еднопосочно, учениците спазват дистанция 

помежду си. 

11. Излизането от сградата да се осъществява по южното стълбище и аварийния изход. 

12. Забранява се консумацията на храни и напитки в сградата на училището. 

13. Храненето се извършва на определеното в двора на училището място с маси и пейки. 

14. Миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди 

хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне. 

Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун винаги: 

-  когато са видимо замърсени; 

-  след кихане или кашляне; 

-  преди, по време на и след приготвяне на храна; 

- преди хранене; 

-  след употреба на споделени предмети; 

- преди излизането от санитарно-хигиенни помещения и след ползване на тоалетна; 

14. Използват тоалетна хартия и хартия за бърсане на ръце, не се допуска ползване на сешоар за 

ръце. 

15. Ползват единствено лични вещи, пособия и храна. Не разменят и не споделят хранителни 

продукти. 

16. Не носят в сградата на училището вещи, ненужни в хода на учебния процес и 

представляващи предпоставка за разпространение на заразата. 

17. Ограничават контактите между ученици от различни паралелки. 

18. Учениците да не докосват лицето, носа, устата и очите. 

19. В училищната библиотека се допускат не повече от двама ученици едновременно. 

20. Информират класния ръководител/ учител, в случай, че почувстват грипоподобни 

симптоми. 

21. Забранява се напускането на сградата от учениците преди приключване на учебните 

занятия, освен на учениците по време на междучасията. 

 

СПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ Е В ПОЛЗА ЗА МЕН И ВСИЧКИ 

ОСТАНАЛИ В УЧИЛИЩЕ! 

БЪДИ ОТГОВОРЕН! 

 

 

       


