
З А П О В Е Д
№ 860

Русе, 14.09.2020 год.

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка с чл. 31, ал. 1,
т.24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. За статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с т.6 от Задължителните
мерки за работа на СУ“Васил Левски“ през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID
19 и  Правилата  за  поведение  при  съмнение  или  случай  на  COVID 19 в  СУ „Васил
Левски“ 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ за координатор във връзка с организацията и спазването на
правилата по време на COVID 19  Даниела Шилкова – заместник-директор
по АСД.

2. РАЗПРЕДЕЛЯМ задълженията на служителите както следва 
2.1. Обезпечаване  с  необходимите  дезинфектанти  за  класни  стаи,

коридори, общи помещения, санитарни възли – Иванка Стоянова
– домакин

2.2. Създаване на ежедневна организация за дезинфекция в отчетното
заведение, съгласно изискванията на Програмата за дезинфекция
в  учебното  заведение  и  специфичните  изисквания  при
епидемиологична обстановка в условията на COVID 19 - Иванка
Стоянова

2.3. Финансово обезпечаване на дейностите по мерките в условията на
COVID 19 – Цветелина Стайкова – гл.счетоводител 

2.4. Осъществяване на ежедневен контрол на входовете при влизане
на  учениците  от  съответната  смяна  относно  наличие  на
грипоподобни симптоми,  както и  обезпечеността на влизащите
ученици,  служители  и  външни  лица  с  маски  или  шлемове  –
медицински лица, пазач-портиери и дежурните учители за деня,
съгласно изготвените графици за дежурства на учителите.

2.5. Ежедневно хигиенизиране и дезинфекциране /забърсване на прах,
почистване  на  повърхности  и  под  с  предназначените  за  това
дезинфектанти/  и   проветряване  на  класните  стаи  съгласно
изискванията на Задължителните мерки за работа през учебната
2020-2021 г. в условията на COVID 19 – чистач – хигиенистите

2.6. Провеждане  на  възпитателни  мерки  –  периодични  беседи  с
учениците, в рамките на 5-10 минути за спазване на лична хигиена
и физическа дистанция – класните ръководители

2.7. Недопускане на смесване на потоци и спазване на необходимата
дистанция  –  дежурните  учители  за  деня,  съгласно  изготвените
графици за дежурства на учителите

2.8. Актуализиране на информацията за родители и лични лекари в
Школо – от класните родители  
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2.9. 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.)
учителят  сигнализира  класния  ръководител  и  предприема
действия  за  незабавна  изолация  на  ученика  в  стая  №  8,  ет.2,
корпус  Д  /със  съдействието  на  медицинските  лица/.  Класният
ръководител  осъществява  незабавна  връзка  с
родителите/настойника  и  обяснява  последващите  процедури,
съгласно Правилата  за  поведение  при съмнение  или  случай  на
COVID 19

2.10. Ученикът, прекарал заболяване, се допуска отново в присъствено
обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния
лекар, че е клинично здрав и това е допустимо – медицинските
лица.

Контрол по изпълнението на заповедта ще се извършва от директора.

Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

КРАСИМИРА ИВАНОВА

Директор на
СУ „Васил Левски”- Русе

Запознати – всички служители


	

