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Във връзка с епидемичния подем в световен мащаб на Коронавирус COVID- 
19, както и е грипната епидемия в страната, следва стриктното изпълнение на 
правилата от персонала и учениците на 2.СУ „Акад. Емилиян Станев“, 
съгласно инструкциите на Министерство на здравеопазването, Министерство 
на образованието, СРЗИ, Столична община и РУО София-град:

I. Общи правила

1. Спазване на лична хигиена и повишено внимание към личното 
здравословно състояние

2. Навременна реакция при забелязване на симптоми и влошаване на 
здравословното състояние

3. Редовно използване на маски, дезинфектанти и други предпазни 
средства

4. Ежедневен инструктаж за спазване на лична хигиена
5. Всеки е грипоподобна симптоматика в учебното заведение да бъде 

освобождаван и насочен за консултация е личния лекар
6. Забранява се допускането на външни лица на територията на 2.СУ 

„Акад. Емилиян Станев“

II. Правила, касаещи персонала на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“

1. Наблюдение за редовно измерване на температурата на учениците е 
осигурените дистанционни термометри

2. Наблюдение за поддържане на хигиена на ръцете
3. При кашляне и кихане от страна на учениците се препоръчва 

насочване към медицинското лице
4. Ежедневно разяснение за предотвратяване разпространението на 

вирусите по въздушно-капков път (чрез кашляне, кихане и т.н.)
5. Насочване на учениците към точките в училище, където са 

разположени дезинфектанти и дезинфектиращи материали
6. Редовно подаване на информация за здравословното състояние на 

учениците
7. Наблюдение за спазване на хигиенните условия в столовата и 

училищната база
8. При установяване на неспазване на някое от хигиенните изисквания, 

навременно се информира училищното ръководство



9. Ежедневна информираност, относно новите разпоредби от страна на 
институциите, касаещи превенцията за предотвратяване на 
разпостранението на вирусите и бактериите

III. Правила, касаещи учениците и родителите

1. Болните ученици не се изпращат на училище до отшумяване на 
инфекцията или заболяването

2. Родителите на ученици със съпровождащи заболявания, при които 
има възможност за усложнения при вирусна или грипна инфекция, 
са длъжни да предупредят класните ръководители и медицинските 
лица

3. Здравните картони да бъдат предадени в срок на класните 
ръководители, за да може да се ползват от медицинските лице по 
всяко време

4. Родителите да осигуряват ежедневно мокри кърпи и други 
материали от първа необходимост на децата си, преди да ги пуснат 
в училище

5. Ежедневна комуникация между родители и класни ръководители за 
следен на епидемичната обстановка в училището, с цел навременна 
превенция при необходимост

IV. Правила, касаещи използването на столовата

1. Училищната столова се използва само след спазването на 
изискванията за лична хигиена

2. Доставката на хранителните продукти се извършва през специален 
вход, на който са поставени дезинфекциозни материали и след 
дезинфекцията на доставчиците

3. Дезинфекцията на училищната столова се извършва на всеки 30 
минути

4. При нарушение на хигиенните условия се уведомява училищното 
ръководство

5. Забранява се достъпа до кухнята на столовата на външни лица
6. Работещите в училищната столова подлежат на ежедневна 

проверка от страна на ръководството



7. Работещите в училищната столова са длъжни да бъдат облечени 
със специално работно облекло и да спазват хигиенните 
изисквания

8. Работещите в училищната столова са длъжни да изпълняват 
всички предписани и установени правила на държавните 
институции, както и навременно да се запознават е тях

9. Личната на хигиена на персонала на столовата е задължителна
10. Забранява се допускането на външни лица в кухненските 

помещения и самата столова
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