ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
град Русе, пл. „Васил Левски” 1А, тел. 082/834 282, е-mail: pgrkk@pgrkk-ruse-bg.net

ЗАПОВЕД
№1016/ 14.09.2021г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка чл. 258, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31, ал.
1, т.34 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти; раздел III. т.2, т.3 и т. 39 от
длъжностна характеристика за длъжността „Директор” на държавно училище; чл.10, ал.1
от Правилника за дейността и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година в условията на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:
Във връзка с изискванията за ограничаване на разпространението на COVID-19 и
на други вирусни заболявания, и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците,
педагогическите специалисти и другите служители в ПГРКК да се спазват следните
задължителни мерки:
1. Спазване на общите здравни мерки.
Отговорник: мед. специалист, определен със заповед на кмета на гр. Русе
2. Носене на лични предпазни средства (защитни маски за лице).
2.1 Носенето на маска е задължително:
 в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая и библиотека–
за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за ПГРКК лица;
Отговорници:

медицински

специалист

и

дежурните

педагогически

специалисти, определении със заповед на директора на ПГРКК
 в класните стаи и другите учебни помещения (работилници за учебнопрактическо обучение, кабинети, физкултурен салон).
2.2 Маските за учениците се осигуряват лично, респективно от техните
родители. ПГРКК осигурява маски за учителите и за учениците в случай, че нямат такива
или не са подходящи за ползване.
2.3 Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в
следните случаи:
 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
 За учениците, за които има становище от личен или от лекуващ лекар,
удостоверяващо това;
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За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от

поне 1,5 м между тях и местата на учениците;


В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на



В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в

открито;
конкретния час физкултурният салон се използва само от една паралелка при дистанция
от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.
При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят
по време на целия престой в училище.

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
3.1 Да се извършва всекидневно двукратно (след голямото междучасие и след
приключване на учебните часове) влажно почистване и дезинфекция на всички критични
точки – подове в сградата на училището, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци,
ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетните и санитарните помещения по
график, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19
хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се на всеки час.
Отговорници: хигиенисти в ПГРКК
3.2 Учебните стаи да се проветряват по време на всяко междучасие и поне 2
пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните
условия.
Отговорници:

хигиенисти в ПГРКК и педагогически специалисти в

съответните помещения
3.3 Да се дезинфекцират кабинети, физкултурни салони, работилници,
мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие.
Отговорници: хигиенисти в ПГРКК
3.4 Да се дезинфекцира учителската стая по време на всеки учебен час;
Отговорници: хигиенисти в ПГРКК
3.5 Във всички санитарни помещения и тоалетни да се следи за
изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно
изхвърляне на отпадъците.
Отговорници:

хигиенисти в ПГРКК и Галина Николаева – член на

училищния щаб за предприемане на противоепидемични мерки
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4.

Учебни и производствени практики:
 При провеждане на учебните и производствените практики и обучението на

конкретно

работно

място

учениците

предварително

да

се

запознават

с

противоепидемичните мерки и условията на труд във фирмите партньори.
Отговорници: педагогически специалисти с възложени часове по учебна и
производствена практика, определени със заповед на директора на ПГРКК
5. Засилена лична хигиена:
5.1 Ползване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение,
както и в тоалетните за всички ученици и работещи;
5.2 Ползване на дезинфектант за ръце на входа на ПГРКК, в учителската стая
и в коридорите, като тяхната употреба е контролирана ;
Отговорници: дежурните педагогически специалисти определени със заповед
на директора на ПГРКК и хигиенисти в ПГРКК
5.3 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след
посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при
кихане и кашляне. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху
чисти ръце. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата
и очите.
Отговорници: мед. специалист, училищен психолог, класни ръководители и
дежурните педагогически специалисти, определени със заповед на директора на ПГРКК
Класните ръководители в срок до 20.09.2021 год. да проведат родителска среща, на
която да запознаят родителите с Насоки за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година в условията на
COVID-19 и да информират родителите, че болни ученици не могат да присъстват в
учебните часове. При проявени грипоподобни симптоми у ученик, същият да се настанява
в кабинет 112 и незабавно да се уведомяват родителите, които трябва в кратък срок да
изведат ученика от ПГРКК.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия състав на ПГРКК и мед.
специалист, срещу подпис за сведение и изпълнение.
Инж. Красимира Джурова – ръководител направление ИКТ да публикува
заповедта в сайта на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГРКК – Русе
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