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РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ 
В КОНТЕКСТА НА COVID-19, СЧИТАНО ОТ 

СЕПТЕМВРИ 2020 
 

 
Увод: 
Настоящото ръководство уточнява практическите условия и функциониране на Френски 
Лицей „Виктор Юго”, считано от 1-ви септември 2020 при спазване на предписанията, 
издадени от здравните власти. 
 
Тази организация се основава на прост и универсален принцип, който е този на  отговорността:: 

 

 Отговорност от страна на персонала, колективна и индивидуална, 

 Отговорност от страна на семействата, които трябва да се уверяват в какво състояние 

изпращат детето си на училище (измерване на температура, задържане на детето вкъщи в 

случай на съмнение, здраве на ученика, спазване на санитарния протокол) 

 Отговорност от страна на учениците, които трябва да съблюдават санитарния протокол и да 

не го пристъпват.  

Всяко едно нарушение на протокола ще налага задължително връщане вкъщи и неговото 

неприемане в училище. 

 

 

1 – Прилагани санитарни мерки 

 

 Материал 

В училището са поставени диспенсери за дезинфекция в :  

- Класните стаи на началното училище 

-    Специализираните кабинети (по езици, информатика, лаборатория, по изкуства, музика, 

физическо възпитание, занималня, доджо, библиотека) 

- Училищния стол 

- Учебен отдел 

- Коридорите в сградите 

 

Ще има флакони с дезинфектант на всеки вход и служители на училището ще поставят разтвор 

на всички влизащи (ученици, служители, посетители). 
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Устройство за разпознаване на лица с измерване на температурата ще бъде монтирано на 

входовете на двора и детската градина. Това ще засили и сигурността на достъпа до учебното 

заведение. 

 

 

 Оборудване за служителите 

 

Всеки служител ще бъде снабден с маска-шлем, който трябва да използва в затворените 

пространства (офиси, класни стаи).  

При движение в затворени пространства (коридори, стълбища, училищен стол), носенето на 

маска за еднократна или многократна употреба ще бъде задължително. 

 

 

 Поддръжка на сградата 

 

Почистването и дезинфекцията на пространствата и оборудването са важна част от борбата с 

разпространението на вируса. 

По тази причина, Училището подсилва почистващия екип с присъствието на хигиенист на всеки 

етаж в 2 сгради на ЛВЮ по цял ден.  

Тези хигиенисти ще отговарят за постоянното почистване на често докосваните повърхности от 

ученици и персонал /дръжките на вратите, ключовете за осветлението, ..... / 

Те ще отговарят и за поддръжката на санитарните помещения след преминаването на всеки 

ученик. 

 

Почистване на пода и големите повърхности /маси, бюра/ във всички класни стаи ще става в 

края на деня след края на учебните занятия с вируцидни, бактерицидни и фунгицидни 

продукти, одобрени от Министерството на здравеопазването на България. 

 

За класовете в детските градини, помощник-учителите ще отговарят за почистването на 

учебните материали в края на деня. 

 

Помещенията се проветряват често и поне три пъти на ден : преди пристигане на учениците, по 

време на междучасията и по време на обедната почивка, както и вечер по време на почистване 

на стаята.  

 

2 – Санитарен протокол 

2.1. Прием на ученици 
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Предпазните жестове, припомняни всеки ден в класовете, трябва да се прилагат по всяко време 

навсякъде и от всички. В момента това са най-ефективните индивидуални превантивни мерки 

срещу разпространението на вируса. 

 

Учениците от всички класове (от малката група на детската градина до дванадесети клас) 

трябва да спазват следните предписания : 

-     Измиването на ръцете трябва да се случва минимум :  

 преди тръгване от дома 

 При пристигане в училище 

 След всяко ходене до тоалетната  

 Преди хранене 

 Вечер след прибиране вкъщи 

 

Измиването на ръцете на мивките може да се случва без физическа дистанция. 

 Да се киха или кашля в лакътя или в кърпичка 

 Да се използва носна кърпичка еднократно и след това да се изхвърли 

 Да се поздравява без ръкостискане и да се избягват прегръдки 

 

-     Физическата дистанция  

 

Дори ако в затворени пространства физическото разстояние вече не е задължително, когато не 

позволява приема на всички ученици, пространствата се организират по такъв начин, че да 

се поддържа възможно най-голямо разстояние между учениците. 

Във външните помещения не се прилага физическо разстояние. 

Училището организира хода на деня и училищните дейности така, че да ограничи, доколкото е 

възможно, големи събирания и срещи. 

 

В допълнение към тези предписания, препоръките на здравните власти са следните : 

 За учениците от Детската градина 

- Носенето на маска е забранено 

- Забрана за носене на плюшени или други играчки от вкъщи 

- Смяна на външните обувки при влизане в стаята. 

 

 За учениците от първи до пети клас 

- Носенето на маска не се препоръчва, но ще бъдат на разположение маски, които да се дават 

на децата със симптоми, докато чакат напускането им на училище 
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 За учениците от Колеж/Лицей 

- Задължително носене на маска във всички затворени помещения (класни стаи, коридори, 

стълбища, училищен стол ) 

 

За ВСИЧКИ ученици, които ползват училищния транспорт  

- Задължително носене на маска в училищния транспорт. 

 

2.2 Прием на посетители 

- Задължително носене на маска за влизане в учебното заведение. 

- Достъпен дезинфектант за посетителите на входа.  

 

3 – Обучение, информация, комуникация 

 

 Преподаватели/Помощник-учители 

- Те напомнят и придружават ежедневно учениците в прилагането на предпазни жестове. 

- Те информират и ангажират учениците в ограничаване на разпространението на вируса. 

- Те бдят за евентуални признаци на заболяване (хрема, кашлица, подозрение за 

температура,...) и незабавно предупреждават здравната служба. 

 

 Mедицинска сестра, лекар 

- Те дават експертно мнение относно протокола 

- Те ще са на входа на училището и ще осъществяват визуален контрол над всяко дете  

- Те ще помагат на преподавателския състав с експертно мнение относно хигиенните мерки  

- Те ще дават експертно мнение по отношение на почистване и дезинфекция 

 

 

 Посрещащ персонал 

- Те прилагат всички хигиенни мерки, които важат за училището. Те ще стоят на всеки вход 

на училището 

- Те ще контролират влизането на външни лица и ще проверяват дали същите имат уговорена 

административна среща със служител на училището. 

 

 Родители 

- Родителите на ученици играят основна роля. 

- Те се ангажират да не водят децата си в училище, колеж или лицей в случай на температура 

/38 градуса или повече/ или в случай на поява на симптоми, напомнящи Ковид - 19 у 

ученика или в семейството и незабавно да се предупреди училището. 
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- Те биват информирани  

 за условията на функциониране на училището и за промяната в предприеманите 

мерки 

 за процедурата при установяване на случай, ако това засяга неговото дете или друг 

ученик. 

 

 Директорски състав 

- Той определя и прилага организацията и функционирането на училището  

- Той списва протоколите и проверява тяхното прилагане 

- Той обучава, информира и комуникира със служителите и семействата  

 

 

5 –Протокол за действие при установен случай на  COVID 19 

 
В случай на един или повече симптоми у дете /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, 
стомашно-чревно неразположение, температура и др/  
 

 Първи жестове 
- Детето трябва незабавно да бъде изолирано преди да бъде прибрано вкъщи или пък преди да 

бъде прегледано от специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.    
- Веднага трябва да се установи контакт с родителите, за да дойдат да вземат детето, като 

вземат предвид необходимите предпазни мерки.  
- Да се напомни на родителите процедурите, които трябва да спазват – да се избягва 

физически контакт и да се консултира личния лекар, който ще прецени дали е необходимо 
да се направи тест.  

- След тръгването на детето от определеното място, пространството се дезинфекцира усърдно 
няколко часа по-късно.  

- Приемът на детето в детската градина след това става само след представяне на медицинска 
бележка, в която е уточнено, че то може да се върне.  

 
 В случай на положителен тест на ученик 

- Незабавно да се информира Дирекцията, която трябва да уведоми РЗИ  
- Директорът и РЗИ съгласуват мерките, които да се предприемат, за да се определят 

контактните лица и да се уточнят последващите действия, които трябва да се предприемат.  
- По отношение на характеристиките на сградата и броя контактни лица може да се наложи 

затварянето на една или повече групи  
- Лицата, които са поставени в задължителна карантина се определят от РЗИ за конкретния 

случай  



   

LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGO 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

110 Simeononovsko  chausse   1407 SOFIA    Bulgarie  |  Tél. : (00359-2) 963 29 64  |  Fax : (00359-2) 866 58 70  |  
www.vhugo.org 

 

- Почистването и дезинфекцирането на пространствата и вещите, с които детето е имало 
контакт през последните 48 часа.  

- Да се информират лицата, влезли в контакт с детето 
- В случай на нужда, може психолози да окажат подкрепа.  

 
Ако възрастен проявява един или повече симптоми /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, 
умора, стомашно-чревно неразположение, температура и др/  
 

 Първи жестове 
 

- Възрастният трябва незабавно да бъде изолиран, в случай, че мигновеното му прибиране 
към вкъщи е невъзможно. Трябва да се спазва дистанция. 

- Трябва да се избягва физически контакт с други лица и трябва да се консултира личния 
лекар, който ще прецени дали е необходимо да се направи тест.  

- След тръгването на лицето от определеното място, пространството се дезинфекцира 
усърдно няколко часа по-късно.  

- Стриктно се спазват превантивните мерки. 
 

 В случай на положителен тест 
- Незабавно да се информира Дирекцията, която трябва да уведоми РЗИ  
- Рискът от разпространение на заразата в семейството може да бъде оценен и след това да се 

вземат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.  
- Директорът и РЗИ решават мерките, за да се определят контактните лица, които да се 

проследяват.  
- Въз основа на характеристиките на сградата и броя контактни лица, една или няколко групи 

може да бъдат затворени  
- Лицата, които са поставени в задължителна карантина се определят от РЗИ за конкретния 

случай  
- Лицата, които са били в контакт със заразения, трябва да бъдат информирани  
- Почистване и дезинфекциране на пространствата и вещите, с които лицето е имало контакт 

през последните 48 часа.  
 


