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ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ 

ЗА УЧЕНЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

I. Учениците да се запознаят от класния ръководител с насоки за работа на училищната 

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

II. Учениците да съдействат да се спазват мерките за намаляване на рисковете от 

разпространение и предаване на COVID-19  инфекцията. 

III. Учениците да спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

разпространение на вирус чрез: 

 Спазване на общите здравни мерки; 

 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; 

 В класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо 

обучение, кабинети, физкултурен салон), в зависимост от прилагания в 

училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи) да се 

изпълнява стриктно от учениците. 

 В  обществения транспорт да се спазва лична хигиена.; 

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

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

 Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не 

са подходящи за ползване; 

 Учебните стаи да се проветряват по време на всяко междучасие; 

 Учебния процес да протича в условията на засилена лична хигиена; 

 Учениците да използват течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение, както и в тоалетните; 

 Учениците да изпълняват стриктно изискванията, навици за 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;  

 Учениците правилно да използват дезинфектант за ръце, който се нанася върху 

чисти ръце; 

 Учениците да елиминират  вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, 

устата и очите; 

 Учениците да спазват изискването за максимално ограничаване на контактите 

между ученици от различни паралелки при осъществяване научебния процес; 

 Учениците да спазват посоките за придвижване в т. нар. критични зони – 

коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни 

кабинети и физкултурни салони, които да се прилагат СУ „Вичо Грънчаров“; 

 Учениците,  при възможност,  да си напомнят , относно спазването на здравните 

изисквания за учене в условията на COVID-19; 

 Учениците и децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки; 

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

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



СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” 
гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mail: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

гадене, повръщане, диария и др.) , ученикът своемвременно да уведоми учителя 

и/или медицинското лице в училището; 

 Спазване на правилата в столовата и в бюфета; 

 Спазване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка 

с епидемията; 

 Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки 

при осъществяване на заниманията по интереси; 

 Учениците да  спазват препоръчителните  мерки,  приети  от педагогическия 

съвет. Тези мерки се прилагат доколкото и където е възможно.; 

 Да изслушват периодичните разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната 

отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-

19; 
 Да не влизат повече от двама ученицив библиотеката и да са на отстояние един от друг. 

 

 


