
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - МОНТАНА 
Бул. „Александър Стамболийски” №37, тел. 096/ 305 197 096/305 178

e-mail: pglpmontana@abv.bg

З А П О В Е Д  
№ 156 / 10.12.2021 г.

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД09-4247/ 
08.11.2021г. на МОН и Заповед № РД-01-991/02.12.2021г. на M3 и Насоки за обучение в действия в 
условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

НАРЕЖДАМ:

1. Присъственият образователен процес в училището да бъде възстановен от
13.12.2021 г. за учениците от Ха и ХПа клас с подадена декларация от родителя за съгласие 
ученикът да бъде тестван с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест 
или отговаря на изискванията за присъствено обу чение с валиден официален документ.

2. Присъственият образователен процес в училище не се възстановява за
V illa,б, 1Ха,б, Х1а,б клас, за който под 50% от родителите са дали съгласието си за 
присъствено обучение на учениците.
2.1. Обучението на тези класове продължава от разстояние в електронна среда в 

образователната платформа Microsoft Teams при следния график:

Учебен час/времетраене

I час 8:00- 8:40
II час 8:50- 9:30
III час 9:40- 10:20
IV час 10:50- 11:30
V час 11:40- 12:20
VI час 12.30:-13.10
VII час 13.20-i4.00

3. Присъственият образователен процес се реализира при спазване на следните 
изисквания

3.1. Всеки понеделник се провежда изследване за COVID-19 с
неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и 
непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, 
които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по 
смисъла на Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

3.2. Всеки четвъртък се провежда изследване за COVID-19 с
неинвазивни бързи антигенни тестове на педагогическия и непедагогическия 
персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават 
валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № 
РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

3.3. Задължителното изследване на педагогически и непедагогически 
специалисти се извършва от Емилия Георгиева-ЗДУД в медицинския кабинет. При 
отрицателен резултат учителите, определени от директора получават тестовете за 
учениците и ги доставят до класната стая. При положителен резултат лицата се
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За последващо изследване.
3.4. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в 

който посещават присъствено училище.
3.5. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в 

момента на вземане на слюнчена проба.
3.6. Изследването на учениците се извършва от 7.30 до 8.00 часа в класната стая на 
паралелката от поне две лица определени от директора -Лилия Каменова Орешкова 
-  Дилова -учител и Илонка Емилова Иванова -  учител, които разполагат с валидни 
документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно 
изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични 
предпазни средства - ръкавици и маски, осигурени от институцията. Ученик, който 
отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава 
присъствено училище.
3.7. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците 

и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
3.8. 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.

3.9. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в 
предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 
1 от Раздел III от настоящите насоки - Задължителни протоколи за поведение при 
съмнение или случай на COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в училище 
само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за 
COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото 
(потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат 
от бързия антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по 
уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото 
образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е 
установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката 
продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния 
резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен 
резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните 
протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса 
на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

3.10. 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.

3.11. Използваните тестове с отчетен положителен + резултат се събират отделно, в 
кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра, в 
зависимост от големината на училището и броя тествани ученици. До запълването на 
кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение 
в училището - Склад № 1, до което има достъп само лица от персонала на училището- 
Цветелина Янчева - хигиенист и Петър Петров- хигиенист.

3.12. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи 
антигенни тестове за COVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, 
съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от



Емилия Георгиева ЗДУД в РЗИ, гр. Монтана, като може да се използва неспециализиран 
транспорт.

3.13.В деня на изследване - понеделник изследването се провежда преди часовете 

от 7.30 до 8.00 часа.
3.15.3а учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира 

обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището. 
В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на 
дейностите в училищното образование, като родителите не подават заявление за 
преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от 
началника на регионалното управление на образованието.

4. В условията на извънредна епидемична обстановка в училището 
задължително се прилагат следните мерки:

а) Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) 
влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на 
врати и прозорци, ключове за осветление, бутони, парапети, уреди, екрани;

б) Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 
потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в 
зависимост от обектите;

в) Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 
график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, автоматичен сешоар 
за ръце, тоалетна хартия;

г) Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони мишки и клавиатури през 
всяко междучасие;

д) Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
е) Проветряване на учебните стаи 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;
ж) Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
з) Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в 

класни стаи, кабинети и други помещения в сградата на училището;
и) Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена;
к) Всички ученици от Ха и ХПа клас, както и целият педагогически и 

непедагогически персонал в училищата, носят защитна маска за лице по време на 
престоя за обучението им в училището;

л) Учениците от Ха и ХПа 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. 
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.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогически 
персонал в училището.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Директор: 
Мариана Стоянова


