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ЗАПОВЕД
№14-14 /18.09.2020 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с необходимостта за бързи и 
адекватни действия при установен в училище случай на заболял от КОВИД 19

УТВЪРЖДАВАМ

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЕН СЛУЧАЙ НА ЗАБОЛЯЛО 
ОТ КОВИД 19 ЛИЦЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ИЛИ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ

ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕ

Настоящия алгоритъм цели да запознае всички,работещи в СУ“Йордан 
Йовков“,Кърджали с това,какви действия се предприемат и кой е отговорен за 
различните стъпки,които трябва да се извървят при установен случай на заболяло от 
КОВИД 19 лице,работещо в училището..Познаването на алгоритъма ще помогне да се 
спести време и да се избегне паника от новината.Трезвата,бърза и навременна реакция 
ще спомогне за лесно и навременно справяне със ситуацията и преодоляване на 
разпространението на заразата.
Стъпки, които се предприемат при установен случай на Ковид-19 ( или позитивен тест 
Sars-cov2) сред учител или служител:
1 .Изискване на резултата от теста.
Задължително резултата от теста се представя от заболялото лице или негов близък на 
Директора на училището.
2,Определяне на паралелките,подлежащи на карантина.
Директорът ,съвместно със ЗДУД ,отговарящ за съответната степен на образование в 
която е преподавал учителят проследяват седмичното разписание на часовете и 
определят в предходните 48 часа съответният учител/и с кои паралелки е имал часове. 
Тези паралелки подлежат на карантиниране.
3. Информиране на РЗИ.
Незабавно, дори и в почивен ден,се осъществява връзка с дежурен епидемиолог в РЗИ 
и се информира за случая.
В РЗИ се представят списъците на учениците от карантинираните паралелки ( 
списъците съдържат три имена, ЕГН на децата/учениците, настоящ адрес, имена и 
телефон на родители,имена и телефон на личен лекар)Добре е предварително да се 
изготвят списъците, за да не се губят ценни дни от карантината на 
децата/учениците.(Задължението за изготвяне в електронен и на хартиен носител на 
списъците е на класните ръководители на съответната паралелка,които ги представят 
веднага след запознаване с настоящата заповед).
4. Карантиниране на паралелката/те.
Карантината започва да тече от деня на оповестяване на резултатите и осъществяване 
на връзка с РЗИ.
5. Информиране на родителите.
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Информират се незабавно от класните ръководители родителите на децата/учениците 
от карантинираните паралелки през всички възможни канали за комуникация. В 
никакъв случай да не се крие информация от родителите и обществото. Важно е да има 
пълна прозрачност на всяко действие в тази ситуация, защото това ни защитава. 
7.Дезинфекция на сградата.
Незабавно се извиква фирма,която е оторизирана да прави дезинфекция за 
унищожаване на вируса(ангажимент на лицето,отговарящо за ЗБУТ) .Задължително се 
изисква протокол за направената дезинфекция и разрешителни от здравното 
Министерство за използвания вирусоцид). Прави се двойна основна дезинфекция на 
всички възможни повърхности, подови настилки, коридори, стени и всичко. Съгласно 
разписаните правила,стаите не се ползват 48 часа след дезинфекция 
8,Обявяване на неучебен ден.
След уточняване с фирмата за какъв срок не бива да има хора в сградата се преценява 
дали има необходимост да се обяви неучебен ден с решение на ПС( проведен 
задължително в електронна среда).
След решението на ПС,със заповед на Директора за деня/дните на карантина се 
организират дейности в електронна среда. 9.0рганизация за превключване към 
електронно обучение
След решението на ПС,със заповед на Директора за деня/дните на карантина се 

организират дейности в електронна среда. Само карантинираните паралелки работят 
електронно, и е необходимо да се подсигури техника на учителите за електронните 
уроци на тези паралелки.
Съгласно ЗПУО денят/дните на карантина е/са неучебен/ни, но присъствен/и. Новата 
реалност ни дава право да имаме дейности в електронна среда, като всеки класен 
ръководител да има свободата да реши какво да прави в този ден.
На новоназначените учители се дават временно съществуващи профили на част от 
непедагогическия персонал или на вече напуснал учител,(задължение на ръководителя 
направление ИКТ) като се информират,че само ще се промени името от админ панела и 
е временно решение до идването на нови профили. Учителите може да ползват и 
профилите си от предходно училище. Новите ученици, които нямат профил могат, да 
ползват профила от старото си училище и всеки учител,след активация на профила 
може да ги добави през системата. Ако не им е даден, да се поиска служебно през мейл 
от предходното Училище.
9. Организация за тестване на всички учители и персонал
Ако заразените учители са повече от един-двама или повече, задължително се 
организират и правят тестове за всички/PCR на пулове от пет човека) . Определят се 
предварително петиците като силно контактни, слабо контактни и неконтактни със 
съответните болни/заразени колеги. Ако някой пул излезе позитивен, то се прави 
индивидуален тест на всеки от петицата, за да се установи заразеното лице. Този 
вариант е евтин (125 лева за пет човека) и спестява правенето на индидуални тестове на 
всеки. Задължително се настоява да бъдат взети две проби от всяко лице, за да не се 
налага втори път да ходят лицата за проби,в случай, че има позитивни.
Тестват се и хигиенистките. Те са от най-рисковите групи. Средствата могат да бъдат 
от перо трудова медицина или СБКО. Не се пестят пари за първия тест.
10. Подготовка за проверка от РЗИ
Задължително се очаква проверка от РЗИ за установяване дали се спазват мерките. 
Изисква се (от Директора ) РЗИ да дадат предписание за карантиниране на паралелките 
и дезинфекция на сградата.Добре е да сме извършили карантинирането и 
дезинфекцията,но е необходимо предписание,което да потвърди правилността на 
действията ни.
11. Информиране на РУО и обшинска администрация.
За действията,които са предприети,Директорът уведомява РУО-Началника и Общинска 
администрация-Кмета на общината..
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12.Проверка на проведените инструктажи за работа при Ковид 19.
Преглед на инструктажите за работа при Ковид 19-налични ли са,инструктирани ли са 
всички лица и т.н.Очаква се проверка от Инспекцията по труда .
Дано не се налага прилагането на този алгоритъм, дано да ни се размине тая 
исто(е)рия. Пожелавам да бъдете здрави и да имате сили да се борите с всичко, което 
ни очаква
С настоящата заповед да се запознаят всички,работещи в СУ"Йордан Йовков" за

ЗАПОЗНАТИ

№ име,презиме, фамилия подпис

1 Стоян Петков Георгиев ( Я к У
2 Людмила Станчева Чаушева / / / ,
3 Нурай Касим Нури
4 Димитрина Стоянова Момчилова
5 Роса Димитрова Николова
6 Здравка Г еоргиева Тодорова
7 Минка Толева Симитчиева
8 Велина Недялкова Петрова
9 Елмира Бориславова Димитрова
10 Боряна Братанова Янева
11 Ралица Кирчева Симитчиева
12 Невена Албенова Михайлова Щ  (
13 Ирина Христова Нейчева
14 Дарина Кирилова Пенчева

-■-------i-----------

15 Христина Найденова Митова
16 Станислава Петкова Иванова
17 Златка Янкова Куклева-Вълкова
18 Гергана Леонидова Андонова Д/Г 7 --------Ai /
19 Стефка Димитрова Иванова &
20 Невена Стайкова Керезова л чУ /  Л
21 Нурджан Феим Бекир ( T~Zr
22 Славея Иванова Нинова 4 A  / /  Л
23 Божидар Лазаров Дедьов



24 Александър Боянов Карамфилов
25 Севдалина Методиева Митева гШ-
26 Назифе Али Местан
27 Таня Петкова Петкова
28 Анета Емилова Кехайова j j J 7  (ш\МА
29 Ваня Димитрова Енчева /  i \

30 Валери Славов Шанев А'А
31 Ана Златкова Стоилова
32 Еинка Иванова Иванова- Матева
33 Дафинка Е осподинова Башева
34 Веселин Христов Лаплев
35 Даринка Илиева Елабаданиду

— (
36 Стойчо Димитров Семерджиев
37 Радка Стоева Николова
38 Димитър Тенев Календеров ]СЛ£\
39 Еалина Вълкова Попова
40 Иванка Петрова Славкова
41 Елена Димитрова Маркова 11
42 Семра Енверова Ахмедова
43 Милка Делчева Димитрова
44 Фанка Манолова Терзиева £/
45 Малина Димитрова Болярска
46 Еленка Борисова Андреева Й А _____
47 Мария Илиева Буцева
48 Боряна Василева Карабоюкова ^
49 Стайка Манолова Ангелова ^
50 Росица Тенева Христова '  •  /

ш
51 Камелия Ееоргиева Чавдарова
52 Фанка Димитрова Радичева л . V
53 Татяна Крумова Иванова МР)
54 Магдалена Русева Русева \ЯуДЗ---7

Щ , п
55 Лидия Кирилова Бонева
56 Яна Лозева Илиева
57 Людмила Иванова Желева Д
58 Катя Георгиева Ставрева *Y) ,
59 Пламен Давидов Попов / /  /  /7  1

60 Минка Огнянова Костова
61 Нилюфер Кязим Барзат
61а Шукрие Фикри Сюлейман 7Ш
62 Даниела Наскова Мечтанова ^  «.___ — ^

62а Хабибе Юсеин Халибрям ЬЛ



63 Венета Янкова Орешкова П

64 Георгина Росенова Тодорова f jJ

65 Марин Веселинов Ванчев с
66 Стоянка Великова Илчева
67 Руска Г еоргиева Янчина
68 Дюрие Исмет Махмуд 'll

69 Мария Янкулова Тенева A  fa
70 Атанаска Кирилова Ангелова d m
71 Йорданка Димитрова Матушева
72 Бонка Видева Тодорова щ Г7
73 Румяна Куртева Димова 1 i\j_yЪ !74 Десислава Кирилова Бозова
75 Николина Атанасова Иванова /Ф
76 Айлин Ахмедова Тасим
77 Антония Мирчева Табакова
78 Елена Бисерова Календжиева Л А
79 Биляна Миткова Башаранова ттt \
80 Катя Севова Атанасова Ц (
81 Веселина Димитрова Стоянова-Цех f f f i J y
82 Иванка Митева Коюмджиева 1sf/i

83 Людмила Николова Иовчева in  Jj
м ш .

84 Недялка Петрова Паленкова V
85 Фанка Иванова Кахчиева
86 Донка Христова Берова /

87 Анита Георгиева Панайотова 1ЛмДс\
88 Росица Иванова Гинева
89 Христина Спасова Начева /] ) /}
90 Димо Иванов Петров
91 Айше Ремзи Халил
92 Ангелина Димитрова Христова Ш~
93 Захарина Ангелова Йорданова J ^ ^ 7  ^
94 Сийка Маркова Радева


