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от 04.09.2020 г. 

ПРОТОКОЛ 

 

за използване на предпазни маски за лице  

в ОУ „Поп Минчо“ 

 

 Използването на лицеви маски в е мярка за намаляване отделянето на дихателни капчици от страна 
на заразените лица, които все още не са развили симптоми, или които остават асимптомни. Правилата 

за носене на маски/ шлем са съгласно действащите здравни правила общо за страната. Същите могат да 

се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.  

 

1. Носенето на лични  предпазни маски/шлем е задължително: 

 В общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбище, коридори, санитарни 

възли, медицински кабинет, учителска стая и столова (освен при хранене) - за всички ученици, 

учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 
 В класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) - от учителите, които 

преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в 

училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които 
преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

 В училищния автобус.        

2. Носенето на маски/ шлем от учениците в класните стаи е по желание. 

3. Правила за използване на предпазни маки за лице. 

 Лицевата маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката. 

 Преди поставяне и сваляне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с 

дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

 При сваляне на маската: отстранява се отзад напред, като се хване за връзките ѝ; 

 Да се избягва . докосването на маската от предната страна. 

 Ръцете се измиват незабавно след сваляне на маската! 

 Маската се изхвърля в кош за отпадъци, ако е за еднократна употреба. 

 Маските за многократна употреба, които са от текстил, след всяка употреба при първа възможност, 

трябва да се изпират на температура 60°C с перилен препарат. 

 Маската се сменя с нова веднага щом се навлажни! 

 Маски за еднократна употреба не се носят повторно! 

 

4. Да се внимава! 

 Използването на предпазни маски за лице може да доведе до фалшиво чувство за сигурност, в 

резултат на което да се намали прилагането на останалите мерки дори и стоенето вкъщи при 

болест. 

 При неправилно сваляне на маската, при боравене с носената (замърсена) маска или при учестено 

докосване на лицето за здравите хора съществува риск от заразяване и предаване на новия 

коронавирус. 

 Маските са ефективни, когато носенето им е съчетано с често миене на ръцете със сапун и вода и 

с използването на дезинфектант на алкохолна основа. 

 Когато носите маска, трябва да знаете как правилно да я поставите, свалите, изхвърлите (ако е за 

еднократна употреба) или изперете (ако е за многократна употреба). 
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