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1. НАМАЛЯВАНЕ НА СРЕДАТА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1.2.Влизането в сградите на училището се извършва по утвърдено от директора
разпределение на класовете през Централен и Ученически вход.
1.3. Всеки клас има определен маршрут за придвижване по стълбите и коридорите.
По този начин се ограничава струпването на ученици в общите помещения. Класът и
класният ръководител са запознати със схемата за придвижване на класа.
1.4. Учителите, които имат първи час, по график, осигуряват дежурството на
входовете на училището при влизане на учениците в сградите.
1.5. Дежурството през междучасията се осигурява от дежурните учители за деня - по
утвърден от директора график.
1.6. Дежурството през големите междучасия се подпомага от доброволните
ученически патрули съгласно изготвено разпределение.
1.7. При добри атмосферни условия е препоръчително учениците да се хранят навън,
в двора на училището, пред училищната сграда. При студено време се допуска учениците да
се хранят в общите части на училището (коридори, фоайета), като се отнасят отговорно към
хигиената и чистотата им, контрол върху чистотата след голямото междучасие се
осъществява на дежурните учители, класния ръководител и друг персонал в училището.

1.8. Престоят на учителите в учителската стая се допуска само при непосредствена
необходимост - приоритетно осъществяване на комуникацията в електронна среда, спазване
на изискванията за физическа дистанция и носене на защитни маски при необходимост от
пряка комуникация.
1.9. Комуникация с родителите е предимно в електронна среда, индивидуални срещи
и консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
1. 10. Провеждане на:
- родителски срещи за класовете от 9 до 12 клас - в електронна среда, родителска
среща за 8-те класове – по график, присъствено в зала 201. при спазване на правилата на МЗ.
- събрания на обществения съвет, на ученическия съвет, общи събрания и
педагогически съвети – в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в зала 201
или зала 102, при спазване на правилата на МЗ.
2. УЧЕБЕН ПРОЦЕС
2.1. Учителите следва да допълват, поддържат и обогатяват учебния ресурс в
електронната система за училището – Microsoft Teams и електронен дневник Сиела. През тези
системи да комуникират с учениците, които не могат да присъстват в час поради болест или
други причини;
2.2. При преминаване на обучение в електронна среда, учителите се задължават в
максимално кратки срокове да бъдат в готовност да работят дистанционно;
2.3. За осъществяване на електронно обучение за ПГТЕ „Хенри Форд“, основна
работна платформа е Microsoft Teams и електронен дневник Сиела - за асинхронно и
синхронно обучение;
2.4. За провеждане на изнесени практики към фирми, класовете са разделени на
групи и спазват указанията и графика на фирмата. В случай, че това се окаже невъзможно,
учениците провеждат практиките си в ПГТЕ „Хенри Форд“;
2.5. За провеждане на учебни часове, които включват групи от различни класове
(напр. часове по чужд език) ще бъде предоставено по-голямо помещение (актова зала или по-

голяма класна стая) с цел да се осигури нужната дистанция между учениците от различните
класове и учителя;
3. ОТГОВОРНОСТ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
3.1. Класните ръководители са длъжни да информират родителите, че ученици дори
с леки симптоми на настинка, силно главоболие и др., не трябва да посещават училище,
поради сложната симптоматика на COVID.
3.2. Класните ръководители периодично да провеждат инструктаж в класовете си и
да следят за спазване на мерките от страна на учениците;
3.3. Класните ръководители са длъжни да информират ръководството и медицинския
специалист, в случай на проявени симптоми или доказан COVID 19 на ученик;
3.4. Класните ръководители периодично да изискват от учениците обновяване на
базата данни: телефони, имейли и проверка за активност на профили в Microsoft Teams и
електронен дневник Сиела, така че да е осигурен достъп на всички ученици, в случай на
преминаване на електронно обучение;
3.5. Класните ръководители се информират относно възможностите на учениците да
осигурят лични предпазни средства, при невъзможност учениците да осигурят такива,
класният ръководител информира ръководството на училището;
4. ИНФОРМИРАНОСТ
4.1. Подготвени са информационни листове и табла, които се поставят в общите
части и стаите със съдействието на медицинския специалист в училище;
4.2. Инструктаж на учениците за хигиената да се провежда ежедневно в първите пет
минути на първия час от учителя, който има първи час в класа. Информационни листове за
правилното миене на ръцете и дезинфекция да се закачат на видно място в класните стаи, като
отговорността е на класния ръководител.
4.3. Провеждане на разяснителната кампания за значението на ваксинирането срещу
Covid -19 за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция.
4.4. Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение
от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване

от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и учители,
карантинирани паралелки и учители се публикуват своевременно на сайта на училището и на
електронния дневник.
5. ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
5.1. Освен общите задължителни мерки училището въвежда следните допълнителни
мерки:
- в работилници, лаборатории и кабинети в Лабораторния корпус, учениците се
задължават да влизат с лични предпазни средства (маска/шлем и ръкавици), както и със
задължително лично работно облекло;
- освен задължителната дезинфекция преди и след учебния процес, физкултурният
салон да бъде допълнително измиван и дезинфекциран и в голямото междучасие. Същите
мерки да се прилагат и в съблекалните към спортния комплекс.
- обособява се стая за отделяне за ученици и учители, проявяващи симптоми на
COVID-19, като това помещение се намира срещу стаята на охраната на Централния вход в
ПГТЕ “Хенри Форд”;
- учителите, посещаващи един и същи кабинет се задължават да се погрижат за
дезинфекцията на общи повърхности (компютърни клавиатури, компютърни мишки,
инструменти, маркери и др.) преди започване на учебния час. Препоръчително е при ползване
на общи повърхности, учителите да използват ръкавици и/или лични материали за
провеждане на часа (компютърни клавиатури, компютърни мишки, инструменти, маркери и
др.);
- учениците преди и след всеки учебен час почистват откритите повърхности на
масите/чиновете с антибактериални кърпички, като след последния час се задължават да
поставят обърнати столовете върху масата/чина;
6. ТЕСТВАНЕ
1. При осигурени безплатни за образователните институции тестове след
положително решение на общото събрание на училището и координиране с РЗИ директорът
ще организира тестване на всички педагогически специалисти и непедагогическия персонал.

2. При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на
поне 90% от тях директорът на училището със съдействието на РЗИ ще организира тестване
на децата на съгласните родители поне веднъж в седмицата.
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ
1. Носене на лични предпазни средства (маски/шлемове) е задължително:
- за учители, ученици, служители и външни посетители - в общите закрити части
на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли,
медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфети (освен при хранене), в учебните
автомобили и училищните микробуси;
- за учители и ученици - в класните стаи и другите учебни помещения в Учебен
корпус, в учебните зали на Лабораторния корпус, в учебните автомобили и училищните
микробуси;
Маските за учениците се осигуряват от учениците, респ. техните родители.
Училището осигурява маски по изключение, в случаите, когато учениците нямат такива или
не са подходящи за ползване,
Маските/шлемовете за учителите се осигуряват от гимназията.
Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в
следните случаи:
- В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
- За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между
тях и местата на учениците;
- В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;
- В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час
помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между
учениците и при редовно проветряване.
1.1. Задължително се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията,
както следва:
- ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно
почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училището, чинове, маси,
плотове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, стълбища, парапети, уреди,
екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;

- при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните
мероприятия се увеличават, като в зависимост от местоположението на обекта по етажите,
варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час;
- учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време
на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия, Специално
внимание се обръща на кабинетите, лабораториите, учителската стая, физкултурния салон,
работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се
дезинфекцират във всяко междучасие.
- учителската стая се дезинфекцира по време на всеки учебен час.
- на дезинфекция и почистване подлежат учебните коли - преди и след всеки
кормилен час, както и училищните микробуси – преди и след всеки курс.
- задължително е класовете да са инструктирани за методите на дезинфекция и да
поемат отговорност за дезинфекциране и поддържане на добра хигиена в класната стая;
- училището предоставя дезинфектанти – 4 диспенсъра разположени на входовете на
сградите, антибактериален сапун в тоалетните, дезинфектанти във всички помещения на
гимназията, дезинфектиращ разтвор за Спортния комплекс, работилниците, лабораториите
или кабинети, като тяхната употреба и осигуреност се контролира от домакина дезинфектантът за ръце се нанася само върху чисти ръце.
- ученици и учители са длъжни да имат и собствени средства за дезинфекция: гел или
разтвор за дезинфекция, мокри антибактериални кърпи и др.
- във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи
от чистач/хигиенистите за изразходването и своевременното осигуряване на антибактериален
сапун или дезинфектанти, както и за регулярно изхвърляне на боклука.
2. Засилена лична хигиена и създадени условия
2.1. ПГТЕ “Хенри Форд” осигурява течаща топла вода и антибактериален сапун във
всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
2.2. Необходимо е създаване на 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, което става с напомняне от страна на учителите.

2.3. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце
– във всичики учебни помещения и тоалетни са разлепени информационни табели с
пиктограми указващи правилния начин за нанасяне на дезинфектанта.
2.4. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и
очите, което става чрез инструктаж от страна на учителите.
2.5. В ПГТЕ “Хенри Форд” са осигурени дезинфектанти във всяка класна стая и
работилница, като отговорността за наличието и разходването е на класния ръководител за
класните стаи или на учителя, който работи и отговара за кабинета.
3. Подготвителните мерки изискват:
3.1. Обособяване на място за отделяне на ученик или лице с грипоподобни
симптоми. (т. 5.1) като това помещение се намира срещу стаята на охраната на Централния
вход в ПГТЕ “Хенри Форд”;
3.2. Създаване на организация в училището, при необходимост, за осъществяване на
медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на
училището на лица във видимо нездравословно състояние - осъществява се под контрола на
медицинския специалист и от дежурните учители на входовете. Класните ръководители и
учителите са задължени да информират ръководството и медицинския специалист за общото
състояние на учениците.
3.3. Организиране на периодични разяснителни кампании и обучение на
педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19,
с цел по-бързо разпознаване на потенциални заболели от медицинските специалисти в
училището.
3.4. Информиране на родителите от ръководството и класните ръководители за
прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на
съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
4. Възпитателни мерки:
4.1. Провеждане на периодични 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. Разговорът има за цел
най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена
и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите,
отговорността за беседите е на класния ръководител.

4.2. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в
останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки, отговорността е на класния
ръководител и на учителите работещи в класа.
4.3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4.4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/бюфети/тоалетни
информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа
дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
5. Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID19 в училището са подробно разписани в следните документи:
- Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID 19
в училище с ученик;
- - Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID
19 в училище с възрастен член на персонала.
6. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни
занятия.
Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на
COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече
паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи задържане
вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група
от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат учениците да присъстват в
клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година
под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.
Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни
дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните
възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от
дистанция.
На общо основание, на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа
подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда..
В случай на промяна на нормативните документи от МОН, училището своевременно
ще синхронизира своите актове с тях.

