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ИНСТРУКТАЖ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДЙАТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИЯ С КОРОНАВИРУС „КОВИД 19“
* ПРИ РАБОТА НА ТЕРЕН И В КАБИНЕТ

I

Училището организира провеждането на .засилени противоепидемични мерки в 
работните помещения, в т. Ч‘. дезинфекция и.проветряване, инструктаж за спазване на 
лична хигиена на персонала и недопускане на служители или външни лица с прояви на 

'остри заразни заболявания.
*

При работа на терен:

1. Задължително използване на предпазни средства -  маски и ръкавици при 
посещения на адреси на ученици.

2. Поддържане на хигиена на ръцете чрез редовно измиване с вода и сапун, както и с 
дезинфектант на алкохолна основа.

3.. Събиране на предварителна информация за семействата на учениците свързана със 
заразно болни членове на семейството или членове завърнали се от чужбина или райони с 
установени случаи на разпространение на заразата преди планирано посещение на адрес.

4. Ограничавайе на посещенията на адреси при докаЗани случаи на инфектирани 
ученици или техните семейства.

5. Спазване на дистанция при водене на разговор не по-малка от 2 метра.
6. Водене на разяснителни разговори за .м ерки  за предотвратяване на заразата в 

семейството или в обществото.
7. Консултиране на ученици по телефон или чрез онлайн програми за чат и разговори.

i

При работа в кабинет: •
i 1 2

1. Засилен режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в 
контакт С открити части на ТЯЛОТО минимум 6-8 ПЪТи/24 ч а с а . На дезинф екция подлеж ат  
в си ч к и  п л о т о в е , повърхности, сензбрни екрани, дръжки на врати, парапети, електрически 
ключове, санитарни възли, мивки.

2. Регулярно и достатъчно проветряване на помещенията на всеки час по 15 минути.
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3. Задължителна дезинфекция на ръцете се извършва с кожен антисептик, който се 
нанася върху сухи ръце чрез еднократно обтриване цялата повърхност на ръцете в 
продължение на 30 секунди до изсъхване на препарата на всеки 2 часа.

4 . ( Избягване на струпване на повече от дв^ма души в затворени пространства или на 
по-малко от 2 метра разстояние един от друг.

5. В сградата на училището не се допускат лица *с прояви на остри заразни 
заболявания, както и членове на семействата им*.

Елена Атанасова
Директор на ПГМ Слиее\
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Запознати:
•> *

1. Виктор Паскалев -  педагогически съветник1......

2. Стефан Трендафилов -  образователен медиатор

3. Димитър Желев — образователен медиатор


