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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с 

обществено предназначение или в търговски и други обекти, конто предоставят 

услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-

19, съгласно заповед № РД- 01- 487/ 31.08.2020 г. на министъра на 

здравеопазването 

 

 

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Дезинфектантьт, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. 

1.2. Дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 

„Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора 

или животни" и/ или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена" и/ или за Продуктов тип 4 

„Област на употреба, свързана с храни и фуражи'' в зависимост от повърхностите, които 

ще бъдат третирани. 

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който 

е вписано вирусоцидно или ограничено/ частично вирусоцидно действие. 

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- 

кратко време на въздействие (до 15 минути). 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и 

често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за 

осветление, парапети; тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с 

ръцете повърхности, подови покрития). 

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция. 

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 се извършва 

почистване и дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със заболялото лице, 

работното помещение и общите части. 

 

3. Начини на приложение на дезинфектаититс 

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят 

върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори 

преди употреба. 

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, 

които са готови за употреба. 



3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/ тампон, предварително напоена с дезинфектанта. 

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри 

кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно 

указанията на производителя. 

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.): 

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под 

формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор 

или в готова форма за употреба. 

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на 

производителя и/ или съгласно начина на употреба, посочен на етикета. 

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и 

време на въздействие. 

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива, 

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или 

изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора до третираните 

помещения и др. 

3.3. 5. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по 

различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности 

при стриктно спазване указанията на производителя. 

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

       В рамките на работното време да се предвиди четирикратна дезинфекция и 

проветряване на класни стаи, кабинети, коридори, помещенията за административно 

обслужване и др., в т.ч. под, плотове, защитни стъкла, офис принадлежности, парапети, 

дръжки, ключове, санитарни възли.  

        Фиксираните часове: 

1. 7.00 часа 

2. Голямо междучасие. 

3. 13.00 часа 

4. 16,40 часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  

 

Инструкции за правилна хигиена на ръцете, съгласно заповед № РД- 01- 487/ 

31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването 

 

1. Ръцете се мият винаги: 

а) когато са видимо замърсени 

б) след кихане или кашляне; 

в) преди хранене; 

г) след ползване на тоалетна; 

д) след досег с животни; 

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с 

вирусоцидно или частично/ ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце 

с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща 

специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 

дланите. 

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

за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

С.ГОРЕН ЧИФЛИК,ОБЩ.ДОЛНИ ЧИФЛИК,ОБЛ.ВАРНА 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

 

Инструкция за правилно носене на лицева маска, съгласно заповед № РД- 01- 

487/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването 

 

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата- от основата на носа 

до брадичката. 

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват 

с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките 

(ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна. 

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце. 

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, 

веднага след сваляне. 

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се 

обработват по следния начин: 

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат 

(детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по- малко от 20 минути; или 

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с 

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на 

производителя (химио-термодезинфекция). 

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

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

в сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” – Варна в условията на 

епидемиологична обстановка с COVID 19 

 

Настоящите правила за пропускателен режим имат за цел да осигурят намляване 

на средата на взаимодействие в сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” – с. Горен чифлик 

в условията на епидемиологична обстановка с COVID 19. 

 

1. В сградата на  ОУ „Паисий Хилендарски“ се влиза през главния вход. 

2. Влизащите в сградата задължително дезинфикцират ръцете си ,измерва се 

телесната им температура. В случай на лице с телесна температура над 37.3 0 С се 

изпълняват правилата от Мерки и правила в изпълнение на насоките за работа 

на системата на училищното образование през учебната 2020/ 2021 г. в 

условията на COVID- 19, разработени от МОН в ОУ „Паисий Хилендарски ” – 

Външни лица в сградата се допускат само в краен случай, след уведомяване на 

служителя при когото отиват, като предварително се записват в Дневника за 

пропускателен режим. 

3. Външни лица в учебното заведение се допускат при директора и деловодство в 

графика им на работа с външни лица, след като охраната  уточни имената на 

лицата и повода за посещение, записва ги, предоставя им пропуск и им позволява 

да влязат като уведомява лицето, при което отиват. 

4. Дежурството на входа се осъществява от охраната. 

5. Всички останали положения се уреждат в Правилника за пропусквателния режим. 

 

 


