
Мерки и инструктаж във връзка с разпространението на COVID 19 

 

 

Във връзка с разпространението на COVID-19, в ПГТКИ се въвеждат следните допълнителни 
мерки: 

1. При влизане в превозни средства и закрити бази и съоражения всички ученици, учители и 
служители да преминават през специално организираната система за дезинфекция. 

2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична 
хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. 

3. Създадени са условия ръцете да се мият, да се дезинфекцират задължително след 
игри,разходки , преди храна и след използване на тоалетна. 

4. При занимания на закрито в това число и обучение по плуване,лагери се спазват стриктно 
общите  правила за закрити спортни съоражения,хотели в условията на извънредна ситуация,а в 
планината при лоши атмосферни условия, помещенията да бъдат проветрявани при възможност  
30 минути. 

5. При подходящи метереологични условия и по-голямата част от времето през деня учениците  
ще бъдат на открито. 

6. Ще се спазва разстояние и дистанция между учениците на открито и закрито. 

7. На всеки ученик, учител и служител ще бъде проведен допълнителен инструктаж срещу подпис. 

8.   Сутрин представител на РИН СК ще посреща  влизащите в превозното средство или на 
съответната база с измерване на температурата,и при съмнения за заболели ученици се връщат. 

9.  Няма да бъдат допускани до училището лица, за които има съмнения за проблеми със 
здравословното им състояние. 

10. Издадена е заповед, която регламентира задълженията, поведението и ангажиментите на 
служебните лица. 

Призовавам учениците, учителите и служителите да бъдат търпеливи и да осигуряват условия за 
дезинфекция на повърхности по време на закрито: пейки,маси, врати и дръжки, цялостно 
почистване на тоалетни, мебели, плодове и др. 

Призовавам родителите да следят за здравословното състояние на своето дете и при най-малко 
съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да му бъде осигурена нужната 
медицинска помощ. Известяването за отсъствието може да бъде направено по телефона или 
онлайн. 

Достъпът до базите за външни лица ще бъде ограничен до отминаване на епидемиологичната 
обстановка. 

Контактите за връзка с нас са: тел. +359 887 321 129; имейл адрес- rumichaliova@yahoo.com; 
 
Нека не забравяме, за да бъдем здрави трябва да бъдем в съгласие с природата. 
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