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ЗАПОВЕД 

  № РД- 10 - 130 / 20.10.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на 

образованието и науката, в сила от 02.08.2019 г., във връзка със  Заповед № РД-01-

533/19.10.2020 г. на РУО – Пловдив и  насоки за работа в условията на пандемия, 

определени от РЗИ и МОН 

 
 

НАРЕЖДАМ 
 

1. Въвежда се ежедневен контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки 

за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19, а именно: 

1.1 Носене на лични предпазни средства – маски; 

1.2 Контрол за дезинфекция на повърхностите и проветряване на стаите; 

1.3 Прилагане на стратегията за невзаимодействие между учениците, педагогическия 

и непедагогическия персонал. Строго спазване на дистанция. 

1.4 Стриктно се следи осигуряване на условия засилена  личната хигиена, като мярка 

за ограничаване на риск от разпространение на вируса; 

1.5 Контрол за спазване в столовата на препоръките на Министерство на 

здравеопазването и БАБХ. 

2. Ежедневно да бъдат представяни Протоколи за осъществен контрол по 

гореописаните точки. 

3. Отговорни за съставяне на Протоколи са  Диана Колева – мед. сестра и Валя Бончева 

– ЗАС. 

4. Протоколите се входират и предават на Светлана Кръстанова-Анастасова – ЗДАСД, 

която изготвя седмичен доклад и подава информация чрез попълване на формуляр 

към РУО – Пловдив на посочен от тях линк  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknRJBdJuAg2XZzLAmZpS_G3k53eTc6M

6PlciQ_0fBIuF8yA/viewform?gxids=7628 

При отсъствие на ЗАДСД информацията се подава от ЗДУД. 

5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Йорданова Кръстанова-

Анастасова – длъжностно лице, отговорно за организация и спазване на насоките и 

правилата за ограничаване разпространението на COVID-19, както и ще съблюдавам 

лично. 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

непедагогически специалисти, помощния персонал, медицинското лице, служителите в 

училищния стол и учениците за сведение и изпълнение. 

X
Герана Аврамова

Директор
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