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ПРОТОКОЛ
за почистване и дезинфекция
в ОУ „Поп Минчо“, с. Коларово
в ситуация на COVID-19,
считано от 15.09.02020 г.
І. Транспортиране на учениците от и до ОУ „Поп Минчо“
1. Преди качване на децата и учениците в училищния автобус:
 лицата, придружаващи децата и учениците, да осъществяват медицинският филтър
на децата и учениците за наличие на грипоподобни симптоми;
 при съмнения за заболяване да се измерва температурата на децата и учениците с
безконтактен термометър от придружаващите ги лица;
 да не се качват лица с повишена телесна температура над 37,3 градуса, с
грипоподобни симптоми на (треска, отпадналост, мускулни болки, болки в гърлото,
хрема, кашлица, задух, гадене, повръщане, диария и др.), както и деца, в контакт с
болни от COVID-19 или от семейства поставени под карантина;
 да се дезинфекцират ръцете на всички пътуващи с дезинфектант за ръце;
 пътуващите деца и ученици да бъдат с маски в автобуса;
2. Лицата, придружаващи децата, и шофьорът на автобуса да бъдат с предпазни
средства - маска / шлем и ръкавици.
3. Да не се превозват родители и външни лица с автобуса.
ІІ. Дезинфекция на автобуса
Осъществява се съгласно инструкциите за осъществяване на хигиенните
мероприятия
на
училищен автобус, като превозното средство се почиства и
дезинфекцира преди и след извозване на учениците с дезинфектант - пръскане с
пулверизатор и проветряване (отворени врати и прозорци).
ІІІ. Престой на децата и учениците в училище
1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Засилена лична хигиена .
 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение за
всички ученици и работещи.
 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на всеки вход на
училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност и в класните стаи,
като употребата следва да бъде контролирана.
 Измиване на ръцете на децата и учениците с течен сапун, топла вода и
дезинфекциране с подходящ препарат:
 при пристигане на учениците в училището;
 преди и след всяко хранене;
 преди и след всяко използване на тоалетната;
 след кихане и кашляне;
 в края на учебния процес преди качване в автобуса;

 миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност
минимум 20 секунди, техниката за обтриване на ръцете (да се обръща специално
внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
 при използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на сухи
и чисти ръце в продължение на минимум 30 секунди ;
 измиването и дезинфекцирането на ръцете да се осъществява под контрол на
възрастен - учител или образователен медиатор.
3. Да се използват лични учебни принадлежности - химикал, молив, линия и др.
пособия и да не се разменят храни и напитка.
4. Да не се допуска по време на междучасията/ почивките физически контакт между
децата и учениците и педагогическите специалисти от начален и прогимназиален
курс
ІV. Хигиена на сградата и училищния двор
1. Осъществява се съгласно инструкцията за осъществяване на хигиенните
мероприятия в училището.
2. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие.
3. Периодичност на почистването и дезинфекцията на класни стаи, коридори,
учителска стая и фоайета.
 Ежедневно трикратно (преди началото на учебните часове, след приключването им и
след провеждането на заниманията в групите за ЦОУД) влажно почистване и
дезинфекция на всички критични точки - подове в училища, бюра, чинове, маси,
дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, мивки,
кранове и др.
 При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните
мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти
на ден до дезинфекция на всеки час;
4. Почистване и дезинфекция на компютърен кабинет и учителска стая:
 почистване и дезинфекция на повърхности - чинове/маси, столове и други
повърхности, дръжки, ключове, мишки, клавиатури всяко междучасие ;
5. Почистване и дезинфекция на санитарни помещения- тоалетни
 почистване и дезинфекция на тоалетните се извършва всяко междучасие;
 осигуряване на течен сапун и дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване
на ръцете и тоалетна хартия;
 регулярно изпразване кофите за боклук- поне три пъти дневно, след което кофите се
измиват и дезинфекцират;
 ползват се дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които
има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната
страница на Министерството на здравеопазването.
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