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
№ 1017/14.09.2021 г.

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.

В ПГРКК като личнопредпазно средство се използва защитната маска за лице.

2. Носенето на защитна маска за лице е задължително:
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и др. – за
всички ученици, учители, непедагогически персонал, както и за външните за институцията
лица;
- в класните стаи и другите учебни помещения (работилници за учебнопрактическо обучение, кабинети) – за всички ученици от VIII до XII клас;
- в класните стаи и другите учебни помещения/кабинети – за учениците от VIII
до XII клас, ако се осъществяват дейности с ученици от различни класове, при работата за
осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, при провеждане на олимпиади и състезания
и др.;
- в училищния двор - от учениците, ако се осъществяват дейности с ученици от
различни класове и е невъзможно да се осигури дистанция от 1,5 м между учениците от
различните паралелки.
3.

По време на всяко междучасие под контрола на учител прозорците да се отварят

за проветряване на класните стаи.
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4.

В рамките на не по-малко от 1 минута по време на учебния час помещението да

се проветрява поне два пъти. В случай, че метеорологичните условия са благоприятни и
позволяват това, прозорците на помещенията да са отворени максимално дълго.

Маските за учениците се осигуряват лично, респективно от техните родители. ПГРКК
осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия състав на ПГРКК и мед.
специалист за сведение и изпълнение.

ИНЖ. ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор на ПГРКК – Русе
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