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Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 

 

1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 

 Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

обучението/заниманията) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, 

включително дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, 

парапети, уреди, екрани. 

  Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19, като в зависимост от обектите, варират от 4 пъти на ден 

до дезинфекция на всеки час. 

 Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 

график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки 

за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия. 

 Дезинфекциране на кабинети, зали за спорт, лаборатории, работилници, мишки, 

клавиатури и инструменти през всяко междучасие. 

 По-често проветряване на стаи/кабинети/зали за спорт в съответствие с 

метеорологичните условия. 

2. Лична хигиена и създаване на условия за това. 

 Задължително осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно 

помещение. 

 Поставяне на видно място на дезинфектант за ръце на входа на ЦПЛР, в стаите, 

кабинетите, залите за спорт, лабораториите, работилниците и други помещения в 

сградата на институцията. 

 Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена. 

 Съвместно с медицинско лице и/или с оказана методична помощ от РЗИ се 

създава организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и правилното 

подготвяне на дезинфекционните разтвори. С биоцидите, които не са готови за употреба, 

разтворите се приготвят съгласно издадените от МЗ  разрешения. 

3. Носене на защитна маска за лице. 

Правилата за носене на защитна маска за лице са съгласно действащите общи здравни 

правила за страната.  
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Ако е утвърдено от Министерството на здравеопазването и/или РЗИ, носенето на 

защитни маски за лице е задължително на следните места: 

 в общите закрити части на ЦПЛР; 

 в стаите/кабинети/залите за спорт (където е приложимо). 

Защитните маски за лице за децата/учениците се осигуряват от тях, респективно от 

техните родители, а за учителите-ръководители на групи – от ЦПЛР. ЦПЛР осигуряват 

защитни маски за лице и в случаите, когато децата/учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска: 

 за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19;  

 в двора на ЦПЛР или в стаите/кабинети/залите за спорт (където е приложимо) при 

широко отворени прозорци; 

 за деца/ученици от I - IV клас или хронично болни деца/ученици по преценка на 

педагогическия съвет/общото събрание на ЦПЛР. 

4. За спазване на задължителните мерки директорът на ЦПЛР създава 

необходимата организация, като:  

 Определя отговорници и разпределя конкретни задължения при организацията и 

спазването на мерките във връзка с извънредната епидемична обстановка. 

 Запознава персонала, децата/учениците и родителите с мерките за ограничаване 

на рисковете от разпространение на вируса, прилагани в ЦПЛР,  и промените в тях. 

 Осигурява условия за спазване на нужната дистанция с цел максимално 

ограничаване на контактите между деца/ученици от различни групи при провеждане на 

дейности. 

 

Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 

 

Препоръчителните мерки имат за цел да се създадат максимално безопасни и 

здравословни условия на труд и обучение според спецификата на институцията. Тези 

мерки се приемат от педагогическия съвет/ общото събрание. 

Всяко ЦПЛР може да използва и допълва списъка с препоръчителни мерки, съгласно 

епидемичната обстановка в страната, областта, региона, населеното място. Мерките 

могат да се комбинират и прилагат в зависимост от броя на ваксинираните 

педагогически специалисти-ръководители на групи и служители. 
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ОТВОРЕН СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМАTA ДИСТАНЦИЯ 

1. Стаи/кабинети/зали за спорт 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, където е приложимо. 

  Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на 

учителя-ръководителя на група и първия ред маси/чинове на децата/учениците с 

цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение/занимания, 

където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една група. 

2. Входове, коридори, стълбища 

 Регулира се влизането и излизането в сградата на ЦПЛР, без струпване на входа 

и при спазване на дистанция.  

  Създава се организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по 

стълбите. 

3. Дневен режим и сменност на обучение 

 Различно начало на занятията и различен график за междучасията  

4. Училищен двор  

 Недопускане на външни лица в сградата и в двора на ЦПЛР. 

 Допускане на придружители на деца/ученици със СОП в ЦПЛР при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.  

 Разделяне на дворовете на зони за отделни групи. 

 Провеждане на повече занятия навън, когато е възможно. 

5. Комуникация. Учителска стая. 

 Ограничаване на комуникация между учители -ръководители на групи. 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда, а при 

необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция и 

носене на защитни маски. Изключения може да се допускат за служителите, които са 

ваксинирани срещу COVID-19. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно в електронна среда, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ. 

 Родителски срещи, общи събрания и педагогически съвети се провеждат в 

електронна среда, а при нужда от пряка комуникация – в по-голямо помещение, 

което гарантира спазване на правилата на МЗ. 
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Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в 

ЦПЛР 

 

1.  При наличие на един или повече симптоми при дете/ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.): 

 Детето/ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място 

при осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома.  

 На детето/ученика се поставя маска, с размер, подходящ за възрастта. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 

отведат детето/ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на 

маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват 

– да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на 

детето/ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и 

последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от 

провеждане на тест за COVID-19. 

 След като детето/ученикът напусне помещението, се извършва щателна 

дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на 

изискванията за дезинфекция. 

 Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите. 

 Детето/ученикът се допуска отново в присъствено обучение/занимания в ЦПЛР 

само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е 

допустимо. 

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 на дете/ученик: 

 Родителите следва да информират директора на ЦПЛР, който трябва незабавно да 

се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с децата/учениците и учителите-

ръководители на група, които са били в контакт с детето/ученика в съответствие с 

указанията на РЗИ. 
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 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват карантиниране на една или няколко групи или на цялото 

ЦПЛР в зависимост от указанията на РЗИ. 

 За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се 

предприемат в ЦПЛР, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответния 

център.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна 

карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като 

близки контактни: 

o Деца/ученици от същата група – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето/ученика и на РЗИ.  

o Учители-ръководители на група и друг персонал, осъществили незащитен 

контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или 

без носене на защитна маска за лице. 

o Други деца/ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за 

лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител 

на COVID-19 – от 48 ч преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR.  

 Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето/ученика и на РЗИ.  

 При карантиниране на контактно дете/ученик членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на 

детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и 

личните лекари, независимо дали детето/ученикът е проявило или не симптоми, с оглед 

на безсимптомно протекла инфекция при децата/учениците и възможно заразяване на 

възрастни в домакинствата. 
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 След отстраняване на заразеното дете/ученик и на останалите деца/ученици от 

групата се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна 

дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имало контакт 

детето/ученикът в последните 48 часа, след което стаята/кабинетите/залите за спорт 

може да се използват за занятия.   

3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария и др.): 

 Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена 

маска;  

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест; 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с 

биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Становище на медицинско лице или резултат от направен PCR тест. При 

положителен тест, лицето е длъжно да информира директора за здравословното си 

състояние след преглед или направена консултация. 

4. В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител и/или родител. 

 Лицето информира директора на ЦПЛР, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в центъра и в семейството и в зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

 Директорът на ЦПЛР предоставя на съответната РЗИ списък с учителите-

ръководителите на група и  децата/учениците, които са били в контакт с лицето в 

съответствие с указанията на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в ЦПЛР, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответния 

център.  

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на целия ЦПЛР. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но 
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като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска 

и определени като високорискови контактни: 

o Децата/учениците от същата група, като родителите/настойниците се 

инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци 

за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

o Учители-ръководители на групи и друг персонал, осъществили незащитен 

контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или 

без носене на защитна маска за лице. 

o Други деца/ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за 

лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител 

на COVID-19 – от 48 часа преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по 

метода PCR.  

 Всички контактни лица се информират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в стаите, помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което стаите и 

другите помещения може да се използват за занятия или други цели. 

 

Информиране на родителите и общността 

 

Промените в графика за провеждане на занятията и графикът за ротация на групите 

(преминаване от и към ОРЕС) следва да се публикуват своевременно на сайта на 

ЦПЛР. Информацията може да се предоставя също и по предварително оповестен 

начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения и/или 

електронна поща. 

 

 

Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, 

областно и училищно ниво 
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Ниво 1: Зелен сценарий  

При 14-дневна заболеваемост <100 на 100 000 на национално ниво. ЦПЛР работят с 

предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ за намаляване на 

рисковете от предаване на инфекцията.  

Индивидуални мерки на ниво ЦПЛР при наличие на единични случаи на 

деца/ученици, педагогически специалисти-ръководители на група заразоносители на 

COVID-19 и/или карантинирани  

Решенията се вземат от директора на институцията, както следва: 

 При заболяло дете/ученик, след задължително предписание на РЗИ, се 

карантинира цялата група и тази група преминава в ОРЕС (където е приложимо) 

със заповед на директора на ЦПЛР. 

 Организирането и провеждането на ОРЕС е в съответствие с утвърдената 

програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за 

работна заплата. 

 

Ниво 2: Жълт сценарий 

 

При 14-дневна заболеваемост от 100 до 250 на 100 000 на национално ниво и/ или 

областно ниво. ЦПЛР са отворени, с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на 

МОН и МЗ. 

Решението за обявяване на  второ ниво на заболеваемост ( жълт сценарий )  се 

взема на областно и/или на национално ниво и се свежда за изпълнение към директорите 

на ЦПЛР. 

Мерки на ниво ЦПЛР при отсъстващи 15% по причини, свързани с поява  на 

симптоми на Ковид-19 от провеждащите присъствено обучение/занимания деца/ученици 

и/или при процент на заболели учители-ръководители на групи, което води до 

невъзможност за обезпечаване на присъствено обучение/занимания, се предприемат от 

директора като: 

 отправя аргументирано предложение до кмета на населеното място за 

преминаване към ОРЕС след решение на педагогическия съвет/общо събрание, 
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при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на 

децата/учениците  

и/или 

 отправя аргументирано предложение до кмета на населеното място за 

преминаване към обучение от разстояние в електронна среда след решение на 

РЗИ, или на областния кризисен щаб. 

В предложението се посочва и оптимален срок за обучение/занимания от 

разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от 

регионалната здравна инспекция практика в такива случаи, както и при отчитане на 

обстоятелството, че присъственото обучение/занимания е приоритетно за постигане на 

заложените цели и социализацията на учениците. 

Индивидуалните мерки на ниво ЦПЛР при наличие на заразен/и дете/ученик, 

учители-ръководители на група са идентични с тези от зеления сценарий. 

 

Ниво 3: Червен сценарий 

 

При 14-дневна заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 на национално ниво и/ или 

областно ниво.  

ЦПЛР организират по график ОРЕС за групите, в които са включени 

деца/ученици от различни институции и при спазване на Задължителните и 

Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

Индивидуалните мерки на ниво ЦПЛР при наличие на заразен/и дете/ученик, 

учители-ръководители на група са идентични с тези от зеления сценарий.  

При нарастващ брой деца/ученици и учители-ръководители на група 

заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани от групите, директорът на ЦПЛР 

отправя аргументирано предложение до кмета на населеното място за преминаване към 

обучение/занимания от разстояние в електронна среда за всички деца/ученици след 

решение на педагогическия съвет/общото събрание и при отчитане на нагласите на 

преобладаващата част от родителите на децата/учениците. 

 

Ниво 4: Тъмночервен сценарий:  

 



ПРОЕКТ 

 

11 
 

При 14-дневна заболеваемост ≥ 500 на 100 000 на национално ниво и/ или 

областно ниво ЦПЛР са затворени. Обучението/заниманията са в електронна среда.  

Решението за преминаване към тъмночервен сценарий на това ниво се регламентира със 

заповед на министъра на здравеопазването/ областния координационен съвет, а за 

ОРЕС от кмета на населеното място.  

 

Задължителните мерки за преминаване от присъствено обучение/занимания 

към обучение/занимания в електронна среда от разстояние  

 

● Осигуряване на защита на личните данни на учителите-ръководители на групи и 

децата/учениците и сигурността на информацията в електронна среда при спазване на 

нормативните изисквания. 

● За организиране на обучението/заниманията от разстояние в електронна среда, 

където е приложимо, директорът: 

- предварително проучва техническата осигуреност на учителите-ръководителите 

на групи и децата/учениците за работа от разстояние в електронна среда; 

- определя начина на обучение/занимания от разстояние в електронна среда или 

друг подходящ вариант на обучение/занимания в зависимост от възможностите на ЦПЛР 

и техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните 

умения на децата/учениците; 

- избира съвместно с педагогическия съвет/общото събрание електронна 

образователна система за обучение и взаимодействие с децата/участници; 

- организира в максимална степен  обезпечаването на учителите-ръководители на 

групи с технически средства за провеждането на обучение/занимания от разстояние в 

електронна среда; 

 

Приложения:  

Линкове към въпроси и отговори за ползата и рисковете от ваксините: 

https://www.mon.bg/bg/news/4277 

https://mu-sofia.bg/mu-sofia-covid-19/faq-pri-

vaksinitsiya/?fbclid=IwAR10hWTtnSlphD5O_MbXexVOVx7_On7BI4cgFEnpMvlW

kIEmOES0c0FjAW8 

 

Линк към Yоutube канала на МОН с видео-послания: 



ПРОЕКТ 

 

12 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A 

 

 

 


