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ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

I. Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса: 

1. Спазване на общите здравни мерки, определени от Министъра на здравеопазването от 

всички лица намиращи се на територията на училището и общежитието.  

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда и общежитието - преддверие, фоайета, 

стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека – за 

всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, 

кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от 

една паралелка.  

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители. Училищата 

осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за 

ползване.  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 

хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават на 4 пъти на ден до 

дезинфекция на всеки час. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, 

работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се 

дезинфекцират във всяко междучасие. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи 

за наличието на топла вода и изразходването и своевременното осигуряване, течен сапун или 



дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и 

регулярно изхвърляне на боклука. 

Пълно почистване и дезинфекциране: 

 Служебни помещения (вкл. учителска стая), коридори, стълбища, фоайета: 2 пъти 

дневно – преди първия и след последния учебен час; 

 Класни стаи и работилници: 2 пъти дневно – преди първия и след последния учебен 

час; 

 Компютърни кабинети: 3 пъти дневно – преди първия учебен час; през голямото 

междучасие (или в учебния час след него, ако кабинетът не се ползва); след последния 

учебен час; 

 Физкултурен салон (в сезона на ползването му): 3 пъти дневно – преди първия учебен 

час; през голямото междучасие (или в учебния час след него, ако не се ползва); след 

последния учебен час; 

 Санитарни помещения: 4 пъти дневно – преди първия учебен час; по време на третия 

и петия учебен час; след последния учебен час; 

Частично дезинфекциране: 

 Учителска стая, коридори, стълбища, фоайета – по време на четвъртия учебен час; 

 Класни стаи и работилници – в междучасието преди петия учебен час. 

 Компютърни кабинети и работилници – преди третия или петия учебен час в 

зависимост от разписанието. 

 Физкултурен салон (в сезона на ползването му) – по време на третия и шестия учебен 

час в зависимост от разписанието (дезинфекцира се подът); 

 Санитарни помещения – по време на втория и четвъртия учебен час; 

 В началото на всеки учебен час, провеждан в компютърен кабинет или работилница, 

учениците дезинфекцират лично устройствата на работното си място по указания на 

преподавателя; 

 Останалите служебни помещения се дезинфекцират още веднъж в рамките на 

работния ден. Дезинфекцирането им е ангажимент на ползващите ги служители. 

 За почистването и дезинфекцирането, с изключение на посочените по горе конкретни 

случаи отговарят чистачките. 

За осигуряване на максимално проветряване на помещенията, по време на всяко междучасие 

(а при топло време – непрекъснато) се отварят всички прозорци, като: 

 За проветряването на фоайетата, коридорите, стълбищата и санитарните помещения 

отговарят чистачките; 

 За проветряването на учителската стая, класните стаи, работилниците, компютърните 

кабинети и физкултурния салон отговарят преподавателите; 



 За проветряването на служебните помещения отговарят съответните служители. 

II. Организация на учебния процес при провеждане на присъствен учебен процес. 

1. Спазване на дистанция 

- Чиновете и масите в класните стаи и кабинетите се разместват така, че да осигуряват 

максимално възможно отстояние на учениците едни от други. 

- Преподавателското бюро се поставя на дистанция минимум 1 метър от работните 

места на учениците. 

- По време на час учителят не влиза в пряк физически контакт с учениците и не допуска 

такъв между тях. 

- Часовете по ФВС да се провеждат само на спортната площадка в двора, докато 

времето позволява и при спазване на съответна дистанция. 

- Придвижването по коридорите на училището се извършва, както следва – при качване 

към кабинетите по задното стълбище на училището, при слизане по предното стълбище на 

училището. 

- Придвижването по коридорите на производствения корпус и общежитието да става от 

дясната страна на посоката на движение и при дистанция между движещите се лица; 

- Учениците от различните паралелки не контактуват помежду си по време на 

междучасие; 

- Контролът по спазването на правилата по време на междучасие се осъществява от 

дежурните учители, в общежитието от дежурните възпитатели, а във фоайетата на първия 

етаж – и от дежурният по портал. 

2. Информираност. 

- В класните стаи, фоайетата и санитарните помещения се поставят информационни 

табели, свързани със спазване на правилата и мерките за защита от заразяване.  

- В часовете на класа класните ръководители провеждат с учениците подходящи 

беседи, свързани с предпазването от заразяване, действието при съмнение от заразяване и 

др.под. 

- Класните ръководители текущо информират родителите на учениците за здравната 

ситуация в съответната паралелка – има ли болни ученици (не само заразени с COVID-19), 

съществува ли повишен риск и т.н. – при спазване на мерките за защита на личните данни. 

- В хода на учебните часове преподавателите отделят около 5 минути за припомняне на 

предпазните мерки и за коментар с учениците във връзка с COVID-19. 

- На сайта на училището се публикуват национално разработени материали, касаещи 

предпазването от заразяване, медицински правила и протоколи, както и др.материали, 

свързани с COVID-19, вкл. и настоящите правила с цел информиране на родителите.  



- Класните ръководители създават паралелкови бази данни за електронна комуникация 

с ученици и родители (телефони, ел.поща, лични профили и пр.), както и за ученици със 

заболявания, при които е установен по-висок риск от COVID-19 - при спазване на 

съответните мерки за защита на личните им данни. 

- Провеждане на открито на часове по други учебни предмети във всички случаи, в 

които съответният преподавател счете това за възможно и при условие, че между учениците 

е осигурена дистанция от поне 1,5 м. и че преподавателят е уведомил и получил разрешение 

от ръководството на училището. 

- Функциониращите в гимназията групи (дейности по интереси и допълнителни 

занимания) се формират основно с ученици от една паралелка. Смесени групи се формират 

по изключение, като преподаващите в тях учители осигуряват дистанция между учениците и 

максимално стриктно спазване на предпазните мерки и по време на самия учебен процес – в 

тези часове и учениците следва задължително да носят персоналните си маски/шлемове. 

1. Предварително проучване на планираните и реализирани противоепидемични мерки 

и условията на труд сред фирмите-партньори за организирането и провеждането на учебна и 

производствена практика и стриктно спазване на противоепидемичните мерки от страна на 

учениците. 

2. При провеждане на изпити: 

- Длъжностните лица и учениците влизат в сградата на училището с маски на лицето 

или друго предпазно средство и по възможност с предпазни ръкавици.  

- В сградата не се допускат ученици с повишена телесна температура и с грипоподобни 

симптоми. 

- Не се допуска събиране на ученици на групи и се проследява за спазването на 

дистанция от 1,0 - 1,5 м между отделните ученици, както и между длъжностните лица. 

- Учениците могат да носят със себе си прозрачен плик, в който да поставят личните си 

вещи, и защитни ръкавици по желание. 

- При провеждането на изпити в помещенията се определят предварително местата на 

учениците като се осигурява дистанция от 1,5 м. между участниците в изпита. 

III. Действия при съмнение за заразяване и/или при положителен резултат за COVID-19 

по метода PСR на ученици, учители, служители. 

1. Симптоми, мотивиращи съмнение за заразяване: повишена телесна температура, кашлица, 

хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др. 

2. Действие при съмнение за заразяване: 

- Незабавно отделяне на лицето в определените за целта стаи на първия етаж в 

училището и в общежитието. 

- Избягване на физически контакт с други лица. 



- Стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки. 

- Лицето се отпраща от училището, като: 

Ако е ученик, се информират родителите, които да го вземат от входа на училището. 

Напомнят им се процедурите, които трябва да следват, вкл. консултация с личния лекар, 

(евентуално) провеждане на изследване по метода PСR и предоставяне на обратна 

информация за резултата. 

Ако е учител или друг служител, лицето се отпраща в дома му (самостоятелно или 

придружено от роднина в случай, че това е наложително) с препоръка за консултиране с 

личния лекар, (евентуално) провеждане на изследване по метода PСR и предоставяне на 

обратна информация за резултата. 

- След като лицето напусне определения за целта стаи на първия етаж в училището и в 

общежитието, те щателно се проветряват и дезинфекцират с биоцид с вирусоцидно действие 

съобразно изискванията. По същия начин се процедира и с другите помещения, в които 

лицето е пребивавало през последните 48 часа. 

- Изготвя се превантивен списък на контактните лица. 

- При получаване на информация, че съмнението за заразяване е потвърдено от личен 

лекар, списъкът с контактните лица се изпраща по установения ред на РЗИ. Последващите 

действия са в съответствие с разпорежданията на РЗИ. 

- Класният/те ръководител/и информира/т родителите на контактните с лицето ученици 

за риска и им напомнят необходимите мерки за такава ситуация. 

- Лицето отново се допуска в училище само срещу медицински документ от личен 

лекар, че е клинично здраво. 

3. Действие при положителен резултат за COVID-19 по метода PСR. 

- Служителите и родителите на учениците са длъжни да предоставят на училището 

информация в случай на положителен резултат. 

- В случай, че при получаването на информацията заразеното лице се намира в сградата 

на училището, то се изолира и отпраща съгл. т. 2. 

- Училището незабавно информира РЗИ за ситуацията и за необходимостта от 

епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията. 

- Изготвя се списък на контактните лица, който се предоставя на РЗИ. 

- Класният/те ръководител/и информира/т родителите на контактните с лицето ученици 

за риска и им напомнят необходимите мерки за такава ситуация – на първо място телефонна 

консултация със съответния личен лекар. 

- При доказан случай на заразено/заболяло лице частичната дезинфекция се удвоява за 

всички помещения, до които това лице е имало обичаен достъп. 



- Последващите действия са в съответствие с конкретните разпореждания на РЗИ – вкл. 

с преминаване към електронно обучение от разстояние за отделна паралелка или за цялото 

училище. 

- Лицето отново се допуска в училище само срещу медицински документ от личен 

лекар, че е клинично здраво. 

IV. Организация на обучението в електронна среда от разстояние 

1. Организира се за: 

- Отделен ученик/ученици, отсъстващи от присъствените учебни занятия до 30 учебни 

дни поради заболяване или по друга уважителна съгласно нормативната уредба причина. 

Организира се по заявено от ученика/родителя желание под формата на учебни консултации 

по един или повече учебни предмети. Провежда се синхронно или асинхронно в извънучебно 

за останалите ученици време – след обяд. 

- При неединични такива случаи могат да бъдат използвани възможностите на проект 

„Подкрепа за успех“ по ОП НОИР и Наредбата за приобщаващо образование. 

- Отделна паралелка – организира се при разпореждане на РЗИ за карантинирането й. 

Обучението се провежда синхронно или асинхронно за определения от РЗИ срок в 

извънучебно за останалите паралелки време – след обяд – в съответствие с утвърденото 

седмично разписание на учебните часове. Занятията по ФВС и по учебна и производствена 

практика се провеждат теоретично. 

- Всички паралелки – организира се при разпореждане на РЗИ за прекратяване на 

присъствения учебен процес в цялото училище. Обучението се провежда синхронно за 

определения от РЗИ срок преди обяд в съответствие с утвърденото седмично разписание на 

учебните часове. Занятията по ФВС и по учебна и производствена практика се провеждат 

теоретично. 

- При съответна промяна в нормативната уредба въвеждането на обучение в електронна 

среда от разстояние може да се извършва и при надхвърляне на определените в нея прагове 

на заболеваемост. 

2. Обучението в електронна среда от разстояние се провежда от преподавателите на 

гимназията, като: 

- Преподавателите физически присъстват в сградата и водят обучението от 

гимназиалните компютърни кабинети, учителската стая и други служебни помещения, 

използвайки изцяло служебна техника; 

- По писмено изразено желание преподавателите водят обучението от дома си, 

използвайки лична или предоставена им от училището служебна техника; при такъв вариант 

организация на обучението от разстояние, гимназията не компенсира за сметка на бюджета 

си разхода на преподавателите за интернет-доставка; 



- Смесен вариант, при който част от преподавателите водят обучението от сградата, а 

друга част водят обучението от дома си по тяхно желание; 

- Решението за избор на вариант зависи от конкретната обстановка. 

- Обучението в електронна среда от разстояние се провежда чрез електронния дневник 

на училището и обучителната платформа MS Teams и/или обучителната платформа Google 

classroom с аудио и видеовръзка. При невъзможност се използват виртуални класни стаи, 

като Zoomq TeamLink и др. 

- Обучението в електронна среда от разстояние може да се прилага и за учениците в 

самостоятелна форма на обучение. 

V. Други: 

- Заседанията на Педагогическия съвет, на Общото събрание и на Обществения съвет 

могат да се организират и неприсъствено в електронна среда. При необходимост от пряка 

комуникация заседанието се провежда в голямо помещение или фоайето на училището при 

стриктно спазване на изискванията за физическа дистанция и носене на маска/шлем от всеки 

участник в него. 

- Отговорността по организацията и изпълнението на настоящите правила и спазването 

им във връзка с епидемията се възлага на заместник-директорите и екипа по организацията. 

- Контролът по изпълнението на настоящите правила се осъществява от директора. 

 

Настоящите правила са обсъдени и приети на заседание на ПС (протокол № 

15/11.09.2020 г.), утвърдени със заповед на директора и са неразделна част от Правилника за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение,възпитание и труд в ПГЕЕ 

„Капитан Петко Войвода”. Настоящите правила могат да бъдат допълвани и променяни в 

съответствие с промените в епидемиологичната обстановка в училището, града, общината, 

областта и страната и в съответствие с разпорежданията и указанията на държавните и 

общинските власти. 

  



Приложение № 1 

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и 

стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и 

работещите в различни обекти с обществено предназначение информация за изискванията и 

стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с 

епидемичното разпространение на COVID-19.  

Алгоритъмът включва следните основни направления:  

1. Избор на дезинфектант  

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките  

3. Начини на приложение на дезинфектантите  

4. Допълнителни изисквания  

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи  

6. Хигиена на ръцете  

1. Избор на дезинфектант  

1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва 

да бъдат заменени с дезинфектанти.  

1.2. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, 

че са чувствителни на редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, 

йодни, четвъртични-амониеви съединения. Към момента все още се събират данни 

конкретно за COVID-19 и насоките в международната общност се основават на познанията 

за други подобни на COVID-19 вируси.  

1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в 

Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 

пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.  

1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите 

трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са 

предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 

„Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и 

фуражи“.  

1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете 

изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на 



дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично 

вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.  

1.6. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко 

време на въздействие (до 15 минути).  

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките  

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. 

Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често 

докосваните повърхности (подове в училища, детски заведения и клубове, молове, бизнес 

сгради, перони на метростанции; подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки 

на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; 

фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, 

сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете 

повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.)  

2.2. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция.  

2.3. При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в населеното място честотата на 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличи, като в зависимост от обектите тя може 

да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или след всеки курс (например при 

транспортните средства).  

3. Начини на приложение на дезинфектантите  

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху 

повърхностите или концентрати, които трябва да се разредят с вода преди употреба.  

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)  

3.1.1. Препоръчително е използването на алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, 

пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей, които са готови за 

употреба.  

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, 

предварително напоени с дезинфектанта.  

3.1.3. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена с 

дезинфектанта.  

3.1.4. Третираната повърхност се оставя да изсъхне.  

Важно: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработват големи повърхности (над 2 

m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не трябва да се се използват в близост до 

източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени 

в електрическата мрежа!  

3.1.5. Малките повърхности могат да се третират по описаните начини и с други 

дезинфектанти, съдържащи различни от алкохол активни вещества.  



3.1.6. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като 

използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят по безопасен начин.  

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):  

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, най-често са под формата на 

концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода.  

3.2.2. От етикета на дезинфектанта се избира концентрация на работния разтвор, постигаща 

вирусоцидно действие (минимум вируси с обвивка) или по-висока от нея.  

3.2.3. Работните разтвори се изготвят с хладка вода, освен ако на етикета изрично не е 

посочена определена температура.  

3.2.4. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния 

разтвор на дезинфектанта; чрез опръскване с работния разтвор на дезинфектанта или чрез 

пенообразуващи машини.  

3.2.5. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на 

въздействие.  

3.2.6. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има посочени на етикета, 

за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, 

време на достъп на хора и животни до третираните помещение.  

3.3. Техники за нанасяне на дезинфектантите при обработка на големи повърхности:  

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в 

зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности.  

3.3.1. Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа:  

3.3.1.1. Препоръчва се използването на система от мопове, предварително напоени с 

дизенфекционен разтвор. При този начин на обработка подът на едно помещение се 

обработва с един моп, а малките повърхности в едно помещение – с една кърпа. Следващо 

помещение/повърхност се обработват с нов моп/кърпа.  

3.3.1.2. При липса на система от мопове се препоръчва използването на два съда (две кофи), 

съдържащи дезинфекционен разтвор в една и съща концентрация. С мопа се обтрива 

повърхност до 10 m2, а с кърпата до 2 m2. Следва последователно изпиране и потапяне на 

мопа/кърпата в двата съда и изцеждане преди последващото им използване върху друга 

повърхност.  

3.3.1.3. Използваните кърпи и мопове, при всички случаи, подлежат на обеззаразяване след 

работа с тях, като се накисват в работен разтвор на дезинфектант в най-високата 

концентрация, посочена на етикета за съответното време на въздействие, след което се 

изпират и се оставят да изсъхнат.  

3.3.1.4. При работа с хлорни дезинфектанти в санитарни помещения, обществени тоалетни и 

в други обекти, повърхностите, които ще влязат в контакт с кожата, като седалки на тоалетни 



чинии, столове, пейки и др., трябва задължително да бъдат забърсани с чиста суха или 

влажна кърпа или да бъдат обилно изплакнати с вода, след изтичане времето на въздействие 

на използвания дезинфектант.  

3.3.2. Дезинфекция чрез опръскване  

3.3.2.1. Може да се осъществи чрез ръчни, гръбни пръскачки, моторни пръскачки или 

автоматични системи за „суха мъгла“.  

3.3.2.2. Обширни обработки с гръбни и моторни пръскачки, и автоматизирани системи могат 

да се извършват само от регистрирани лица по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за 

условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

4. Допълнителни изисквания  

4.1. За всички обществени тоалетни, тоалетни в училища, детски заведения и за други обекти 

с обществено предназначение е необходимо да се следи за изразходването и своевременно 

осигуряване на хигиенни продукти, като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете.  

4.2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука.  

4.3. Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, 

трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства.  

4.4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно.  

4.5.Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, шлем, 

ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване.  

4.6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят безопасно.  

4.7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, престилка и/или др.) 

ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт.  

5. Дезинфекция чрез UVC светлина/бактерицидни лампи  

5.1. Бактерицидни лампи от затворен тип  

5.1.1. Използват се за дезинфекция на въздух.  

5.1.2. Могат да работят без прекъсване в присъствието на хора.  

5.1.3. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на въздушните 

UVC системи с обема на помещението, съгласно препоръките на производителя.  

5.1.4. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).  

5.1.5. Изключително важно е подмяната на пурите, съгласно препоръките на производителя 

и/или ежегодното проследяване на UVC интензитета чрез измервателен уред (UVC-метър).  

5.2. Бактерицидни лампи с директно UVC излъчване  

5.2.1. Използват се за дезинфекция на въздух и повърхности.  

5.2.2. Да не се допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на 

директните излъчватели.  



5.2.3. Препоръчва се използването на пури, които не продуцират озон (ozon-free).  

5.2.4. Дезинфекция се постига при работа на лампите в продължителност 20-30 минути и 

минимум 6 μW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещенията.  

5.2.5. За постигане на ефективност трябва коректно да бъде съобразен броя на директните 

бактерицидни лампи с големината на помещението и мястото на монтирането им, с цел 

поддържане на минимум 6 μW/cm2 UVC интензитет в целия обем на помещението.  

5.2.6. Изключително важно е ежегодното проследяване на UVC интензитета на пурите, чрез 

измервателен уред (UVC-метър).  

5.2.6. Ако директните бактерицидни лампи са били използвани ежедневно в продължение на 

1 година или нерегулярно, но в продължение на повече от 3 години, и техните пури не са 

подменяни или контролирани, твърде вероятно е те да не излъчват ефективни дози UVC 

светлина, въпреки че светят в синьо-виолетова светлина. При липса на измервателен уред 

такива пури трябва да бъдат подменени, в противен случай не може да се гарантира 

постигане на дезинфекция.  

5.2.7. По отношение на обеззаразяването на повърхности, директните бактерицидни лампи 

само подпомагат дезинфекцията с химични средства (дезинфектанти), но не я заместват!  

6. Хигиена на ръцете (отнася се до всички служители, клиенти, ученици и деца в детски 

заведения)  

6.1. Трябва да бъдат обучени и насърчавани да избягват докосването на лицето си с ръце, 

особено в областта на носа, очите и устата.  

6.2. Трябва да бъдат насърчавани (чрез плакати, семинари, обучения, игри) да си мият ръцете 

редовно с вода и сапун.  

6.2.1. Трябва да бъдат обучени на правилната техниката за обтриване на ръцете (да се 

обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 

дланите);  

6.2.2. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност минимум 

20 секунди.  

6.3. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи 

ръце в продължиние на минимум 30 секунди.  

6.3.1. Трябва да се спазва правилната техниката за обтриване на ръцете.  

6.3.2. След изтичане на необходимото време за контакт, ръцете се оставят да изсъхнат. 

Необходимото време на обработка на кожата е посочено на етикета на дезинфектанта.  

6.4. Препоръчва се поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на 

видими места в обществените обекти и на работните места.  

  



Приложение № 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ 

 

1. Ръцете се мият винаги: 

 когато са видимо замърсени; 

 след кихане и кашляне; 

 преди, по време на и след приготвяне на храна; 

 преди хранене; 

 след ползване на тоалетна; 

 след досег с животни или техни изпражнения; 

 при непосредствена грижа за болен. 

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или 

частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с 

продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща 

специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 

дланите. 

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за 

обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

  



Приложение № 3 

 

ПРЕПОРЪКИ  

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ 

Използването на предпазни маски в обществото е допълнителна мярка към основните 

превантивни мерки, каквито са спазването на физическа дистанция, престой вкъщи по време 

на болест, работа от разстояние/от вкъщи, когато е възможно, етикет на кихане и кашляне, 

хигиена на ръцете и избягване докосването на лице, нос, очи и уста. 

Използването на лицеви маски в обществото е мярка за намаляване отделянето на дихателни 

капчици от страна на заразените лица, които все още не са развили симптоми, или които 

остават асимптомни. 

Какво трябва да знаете? 

 Лицевата маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до 

брадичката. 

 Преди поставяне и сваляне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

 При сваляне на маската: отстранете я отзад напред, като хванете връзките ѝ; избягвате 

да докосвате маската от предната страна. 

 Измийте ръцете си незабавно след сваляне на маската! 

 Изхвърлете маската в кош за отпадъци, ако е за еднократна употреба. 

 Маските за многократна употреба, които са от текстил, след всяка употреба при първа 

възможност, трябва да се изпират на температура 60°C с перилен препарат. 

 Маската се сменя с нова веднага щом се навлажни! 

 Маски за еднократна употреба не се носят повторно! 

 Бъдете внимателни! 

 Използването на предпазни маски за лице може да доведе до фалшиво чувство за 

сигурност, в резултат на което да се намали прилагането на останалите мерки, дори и 

стоенето вкъщи при болест. 

 При неправилно сваляне на маската, при боравене с носената (замърсена) маска или 

при учестено докосване на лицето за здравите хора съществува риск от заразяване и 

предаване на новия коронавирус. 

 Маските са ефективни, когато носенето им е съчетано с често миене на ръцете със 

сапун и вода и с използването на дезинфектант на алкохолна основа. 

 


