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І. ИЗБОР НА ДЕЗИНФЕКТАНТ 

1. Дезинфектантът, който се избира трябва да е разрешен от 

министерство на здравеопазването. 

2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат 

третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 

2 „Дезинфектанти и алгициди“, които не са предназначени върху хора или 

животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за 

Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с харни и фуражи“ 

3. Необходимо е да се избере дезинфектант в областта на 

приложение, на които е вписано виросоцидно или ограничено/частично 

виросоцидно действие. 

4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ 

ефективност при кратко време на въздействие (до 15 мин.). 

 

ІІ. УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИ ТОЧКИ И КРАТНОСТ НА 

ОБРАБОТКИТЕ 

1. Критичните точки са всички повърхности, свързани с поток на 

хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на 

врати, прозорци ключове за осветление, парапети, стационарни телефони и 

апарати, клавиатури на компютри, принтери, копирни машини, тоалетни 

чинии, мивки кранове, подови покрития и много други често докосвани с 

ръце повърхности). 

2. Критичните точки подлежат на ежедневна и периодична 

дезинфекция. 

3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в училището се 

извършва почистване и дезинфекция на повърхностите, влезли в контакт 

със заболялото лице, работните помещения и общите части. 

 

ІІІ. НАЧИНИ НА ПРИОЛЖЕНИЕ НА ДЕЗИФЕКТАНТИТЕ 

Могат да бъдат готови за употреба, които се нанасят директно върху 

повърхностите или концентрати, от които да се изготвят разтвори преди 

употреба. 

 

ІV. ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ (ОТНАСЯ СЕ ДО ВСИЧКИ 

СЛУЖИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО) 

 

1. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с 

продължителност минимум 20 секунди. 

2. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се 

втрива в кожата на сухи ръце в продължение на минимум 30 секунди. 

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. За всички тоалетни в училището трябва да се следи за 

изразходването и своевременното осигуряване на хигиенни продукти, като 



течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфетки/хартия за 

подсушаване на ръцете. 

2. Трябва да се осигури регулярно изхвърляне на боклука. 

3. Персоналът отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното 

състояние на обекта, трябва да използва лични предпазни средства. 

4. Личните предпазни средства се отстраняват внимателно. 

5. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, 

като очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или 

забърсване. 

6. Личните предпазни средства за еднократна употреба се изхвърлят 

безопасно. 

7. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици) 

ръцете задължително се измиват с вода и сапун или с дезинфектант с 

алкохолен продукт. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

І. ИЗБОР НА ДЕЗИНФЕКТАНТ 

1. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение 

на вируса. Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана 

на етикета, да е вписана вирусоцидно действие или частично виросоцидно 

(вируси с обвивка) действие. 

2. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ 

ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 мин.). 

 

ІІ. КРИТИЧНИ ТОЧКИ И КРАТНОСТ НА ОБРАБОТКИТЕ 

1. Вход 

❖ Всички участници в образователния процес следва да са 

подготвени за работа в новата обстановка и да носят 

отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните. 

❖ При влизане в сградата на институцията от дежурен учител се 

извършва дезинфекция на ръцете и обувките на учениците и 

персонала. 

❖ Влизането в сградата, движението по коридорите, 

пребиваването в общите закрити части ( фоайе, стълби, 

коридор, санитарни възли, лавка, помещение за игра и др.) от 

учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал се извършва при използване на индивидуални 

предпазни средства – маска/шлем. 

❖ Лица без маски не се допускат в сградата. 

 

2. По време на осъществяване на образователния процес се 

осъществяват засилени противоепидемични мерки в учебните стаи, 



работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч. 

дезинфекция, проветряване, почистване. 

❖ Дезинфекция минимум 4 пъти дневно (сутрин преди уч. часове 

и по-график). 

❖ По два пъти дневно сутрин и следобяд дезинфекция на дръжки 

на врати и прозорци, повърхности на чинове, бюра, маси, 

столове, мишки и клавиатури, подове, ключове и други 

повърхности и точки на контакт. 

❖ Сутрин преди учебните занятия. 

❖ На обяд преди занятията на групите в ЦОУД. 

❖ След работа с компютрите. 

❖ Почистване на санитарните възли, умивалници и др. с 

почистващи препарати и дезинфектанти, по 3-4 пъти на ден. 

❖ След всяко междучасие. 

❖ Проветряване сутрин минимум 10 мин. преди пристигане на 

учениците, по време на регламентираните почивки и 

почистването на помещенията, в края на работния ден. 

❖ Изхвърляне съдържанието на кофите най-малко три пъти на 

ден, след което се измиват и дезинфецират. 

 

3. Хранене на учениците 

❖ Храненето се извършва на определените за целта места в кл. 

стая. 

❖ Закуските и кетеринга за обяд се предоставят в индивидуални 

еднократни опаковки и кутии. 

❖ Съхранение на храната от учениците в лични индивидуални 

кутии, които всекидневно се измиват в домашни условия. 

❖ Извършва се почистване на масите и столовете след всяко 

ползване за хранене. 

 

4. Училищен двор  

❖ Да се използват обособените зони в училищния двор за всеки 

клас при игра на открито с цел избягване на струпване и 

физически контакт между отделните класове. 

❖ Достъпа за външни лица и лица без маски е забранен. 

 

5. Помещение за ЦОУД 

❖ Задължителна дезинфекция преди използването му. 

❖ Дезинфекция след използването на помещението от всеки клас 

(под, маси, столове, пейки, дръжки и др.). 

❖ Задължителна дезинфекция след приключване на всички 

занимания за деня. 

 

 



ІІІ. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕЗИНФЕКТАНТИТЕ   

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които 

директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, които преди 

употреба се разреждат с вода. 
 

 

1. Малки повърхности (дръжки, бутони, бюра, клавиатури и др.) 

❖ За дезинфекцията им се използват алкохолни дезинфектанти 

(съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбинация 

от тях) под формата на спрей. 

❖ Повърхностите директно се напръскват със спрея или се 

обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с 

дезинфекцията. 

❖ Малките повръхности да се обтриват и с дезинфектиращи 

мокри кърпи, като използваните кърпи се изхвърлят съгласно 

указанията на производителя. 

❖    Задължително условие е цялата кърпа да бъде омокрена с 

дезинфектанта. 

 

ВАЖНО! 

С алкохолни дезинфектанти не трябва да бъдат обтривани големи 

повърхности (над 2 m2), тъй като са запалими. Поради същата причина не 

трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да 

се пръскат електрически панели или уреди, включени в ел. мрежа! 

 

2. Големи повърхности (стени, подове, плотове и др.) 

❖ Дезинфектантите предназначени за големи повърхности, могат 

да са под формата на концентрат, от който преди употреба 

трябва да се изготви разтвор или да бъде в готова форма за 

употреба. 

❖ Изготвянето на  работния разтвор се извършва съгласно 

указанията на производителя и/или начина на употреба 

посочен на етикета. 

❖  Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма 

и  време за въздействие. 

❖ Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа 

напоени работния разтвор на дезинфектанта; чрез опръскване с 

работния разтвор дезинфектанта. 

❖ Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако 

има посочени на етикета, за необходимост от проветряване, 

последващо забърсване или изплакване на повърхностите с 

вода, време за достъп на хора до третираните помещения. 

 



ІV. ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ (отнася се до всички служители и 

ученици) 

1. На входа на училището е осигурен сензорен диспенсер с 

дезинфектант и стелка за дезинфекция на обувките. 

2. При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се 

втрива на сухи ръце в продължение на 30 секунди. 

3. Дежурните учители трябва да следят за правилната техника за 

обтриване на ръцете (да се обръща специално внимание на 

палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 

дланите). 

4. В тоалетните са подсигурени топла вода и средства за миене и 

подсушаване. 

5. Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с 

продължителност минимум 20 секунди. 

6. В санитарните помещения са подсигурени средства за измиване, 

подсушаване и дезинфекциране спрямо изискванията във връзка с 

COVID-19. 

 

 

 


