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ИНСТРУКТАЖ  

НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ 

ВЪВ ВРЪЗКА С  ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ 

ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 

 

1. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се 

настаняват в стаята за изолиране на лица със симптоми и се уведомят 

родителите.  

2. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в 

училищния стол. Проверява правилно ли са дозирани препаратите под формата 

на концентрат, от който да се приготви работен разтвор. 

3. Медицинското лице осъществява контрол за спазване на хигиената в училищния 

стол. Особено засилено е вниманието в часовия диапазон, в който става 

изхранването на децата, като следи за стриктно спазване на  указанията на 

Министерството на здравеопазването и е в помощ на учениците. 

4. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на 

хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на 

здравеопазването. Взема участие при дезинфекцирането на чиновете и бравите 

на класните стаи по време на голямото междучасие. 

5. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците. 

6. Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква 

документ за здравословното им състояние. 

7. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в системата 

на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на 

COVID-19. 



8. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва 

различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от 

СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното 

образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19. 

9. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска или 

шлем е задължително: 

 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – 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/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на 

дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в 

една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

 в училищните автобуси. 

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила 

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването.  

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, диария и др.): 

 Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място, докато 

не се прибере у дома.  

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки 

(носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 

  На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да 

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния 

лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му 

състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. 

необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.  

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за 

дезинфекция.  

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.  

  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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