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ПРАВИЛА 

ЗА СПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ХИГИЕНА 

В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 И ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА В ОУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“ – ГРАД ЛОВЕЧ 

 
1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Стриктно спазване на лична хигиена. 

2.1. Старателно измиване на ръцете. Ръцете се мият винаги: 

а/ когато са видимо замърсени; 

б/ след кихане или кашляне; 
в/ преди, по време на и след приготвяне на храна; 

г/ преди хранене; 

д/ след ползване на тоалетната; 

е/ след контакт с животни или техните изпражнения; 

ж/ при непосредствена грижа за болен. 

2.2. Мийте ръцете си често с вода и сапун за поне 20 секунди. 

2.3. При невъзможност за измиване с вода и сапун, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или 

частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, 

между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите. 

2.4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработване на 

кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

2.5. Избягвайте да докосвате лицето, носа, устата и очите, особено след допир на ръцете до повърхности, 

предмети и т.н. 

2.6. Да не споделят общи предмети, храна и напитки. 
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3. Носене на защитна маска за лице. 

 

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, 

освен ако изрично не е указано друго. 

3.1. Всички ученици от V-VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят 

защитна маска за лице по време на престоя и обучението си в училище. 

3.2. Децата от предучилищната група и учениците от начален етап(I-IV клас) задължително носят защитна 

маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета, 

учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, педагогически и 

непедагогически персонал, както и в 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. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и 

непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. 

Горните правила за носене на защитни маски са съгласно действащи здравни правила общо за страната и 

съгласно насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. 

3.5. 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 децата от предучилищната група по време на провеждане на педагогическите ситуации. 

в/ За учениците от начален етап (I-IV клас) по време на учебен час. 

г/ За деца и 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. 

3.6. При желание на родителите, децата от предучилищната група или учениците от начален етап (I-IV клас), 

могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище. 

3.7. Защитните маски за лице за учениците се  осигуряват от тях, респективно от техните родители. 

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. 

3.8. Защитната маска за лице трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката. 
3.9. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце 

на алкохолна основа. 

3.10. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците/ ѝ и се избягва 

докосването на предната й страна. 

3.11. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфетант 

за ръце. 

3.12. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне. 

3.13. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. 

3.14. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно. 

 

4. Респираторен етикет. 

4.1. При кихане и кашляне се спазва добра респираторна хигиена, т.нар. респираторен етикет – закриване на 

устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба се изхвърлят незабавно и ръцете 

се измиват задължително. 

4.2. При невъзможност, се използва ръкава на носената дреха – свива се ръката в лакътната става, така че 

предмишницата да покрие носа и устата. Не се използва дланта на ръката. 

4.3. Веднага след кихане или кашляне, ръцете се измиват с вода и сапун за поне 20 секунди или се почистват 

с дезинфектант. 

4.4. Не се плюе на обществени места. 

 

5. Социална дистанция. 

5.1. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните 

помещения, стол и бюфет, по време на междучасия и организиран отдих. 

5.2. Движението по коридорите и стълбите да се осъществява винаги отдясно и да се поддържа 

необходимата дистанция между учениците. 

5.3. Да се поддържа поне 1,5 м дистанция между вас и други хора, особено ако някой кашля или киха. 
5.4. Учениците и учителите преминават през определения вход без струпване и при спазване на дистанция. 

5.5. Всеки ученик от съответния клас използва само определените входове до края на учебните часове. 

5.6. Хранене в училищния двор при спазване на регламентирана дистанция. 
5.7. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене и посещение на бюфета. 


