ЗАПОВЕД
№ 204 / 10.11.2021 г.
/заповед за заповед за тестване при присъствено обучение за 1-4 клас/

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 31, ал.1, т.1, т.2, т.4 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти и във връзка с чл.6, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 и чл.7, ал.6, т.1, т.2, чл.9, чл.10,
чл.11, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование, заповед № РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването,
заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и заповед №
РД-01-911/08.11.2021г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ
І. В условията на извънредна епидемична обстановка в училището задължително се прилагат
следните мерки за намаляване на рисковете от инфекция:
1.Дезинфекция на повърхностите и проветряване
2. Лична хигиена
3. Носене на защитна маска за лице
3.1. Всички ученици от V до V II клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал в
училищата, носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.
3.2. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън
класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи
помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.
3.3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в
класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз
антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
3.4. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:
а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
б) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
в) за ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност
за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар,
удостоверяващо това;
ІІ. Стъпките и контролът по т. І. се осъществяват от отговорните лица, определени с мои заповеди
№ 853 / 09.09.2021г., № № 874 / 13.09.2021г. и № 913 / 14.09.2021г.
ІІІ. Организация за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни
бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал.
1. Изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 1а. Изследването
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на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни
потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните
на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците,
които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно
изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се
възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия
присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се
прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през
седмицата не се извършва.
1б. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни
условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един
ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни
условия тест учениците посещават училище, като родител декларира, че са спазени упътванията
за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. В
случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и
четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият
присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен
ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.
2. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в
момента на вземане на слюнчена проба.
3. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката. Класните
ръководители на учениците от 1-4 клас заедно с преподавателя на паралелката от ГЦОУД или
родител-доброволец, притежаващ валиден документ, извършват изследването. За паралелки 2в и
3в, съдействие оказва медицинското лице в училище. При вземане и отчитане на пробата, лицата
следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училище. Изследването
и отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на
съответния тест.
4. Изследването на непедагогическия и педагогическия персонал в училище се

извършва от

медицинското лице в училище в кабинета по БДП в интервала от 07.30 – 7.45 часа.
5. В дните на изследване, филтърът на входа се осъществява от портиера и дежурния учител,
който измерва температурата.
6.В дните на изследване, дневният режим е регламентиран с моя заповед № 202/10.11.2021г.
7. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с
топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.)
върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията
се проветряват.
8. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за
смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в
контейнерите за смесен битов отпадък.
9. Използваните тестове с отчетен положителен резултат (всички елементи на теста) се събират
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отделно в плик, който се предава на отговорното лице – Георги Бухчев съгласно моя заповед № №
203/10.11.2021г.за

съхранение

по

реда,

описан

в

Насоките,

утвърдени

със

заповед

№

РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и заповед № РД-01-911/08.11.2021г. на
Министъра на здравеопазването
10. При установяване на положителен резултат на ученик, ученикът се отделя незабавно в
определената стая до малкия физкултурен салон, при осигурено наблюдение и се прилага
Протокол 1 от Раздел ІІІ на Насоките, утвърдени със заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на
Министъра

на

образованието

и

заповед

№

РД-01-911/08.11.2021г.

на

Министъра

на

здравеопазването
11. При установяване на положителен резултат на служител, служителят се отделя незабавно в
определената стая до малкия физкултурен салон, и се прилага Протокол 3 от Раздел ІІІ на
Насоките, утвърдени със заповед № РД09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и
заповед № РД-01-911/08.11.2021г. на Министъра на здравеопазването
IV. Мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището
и нововъведените с тази заповед допълнителни разпоредби към тях, се спазват от всички,
намиращи се на територията на ОУ „Л. Каравелов“ град Пазарджик.

Настоящата заповед да се предостави на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение!
Дата: 10.11.2021 г.
Работодател:
Василка Найденова Димова
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