
Уважаеми ученици и родители,  

Предстои ни една различна учебна година в условията на продължаваща пандемична 

ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. 

През тази учебна година в още по-голяма степен е необходимо да сме гъвкави, 

предпазливи и отговорни, за да бъдем заедно. Опазване здравето на всеки член от 

училищната общност е наш основен приоритет. 

В тази връзка екипът на  ПГ по Земеделие гр. Търговище  разработи конкретни мерки 

и правила, съобразно насоките на МОН за работа в системата на училищното 

образование през учебната 2020/ 2021 учебна година, в условията на COVID-19. 

Спазването им ще ни даде възможност обучението да се проведе присъствено и 

въпреки дистанцията, да останем заедно инека предизвикателствата да ни направят по-

силни и единни! 

Бъдете здрави! 

Екипът на  ПГ по Земеделие гр. Търговище   
 

Публикуване на  кратък вариант на 
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ 

COVID-19 в  ПГ по Земеделие гр. Търговищепрез учебната 2020-2021 година 

 

 

I. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение 

на вируса: 

1. Спазване на общите здравни мерки. 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

 

         Задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - предверие, фоайета, стълбище, 

 коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, учебни 

работилници, при управление на МПС от категория „В“ и „Ткт“ , при провеждане на 

практиката с колесен трактор (ССМ, РМТА) и бюфета (освен при хранене) – за всички 

ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от 

учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. 

- При движението в  автобусите.  

 

По желание: 
- от учители, които преподават само в една паралелка; 

- от учениците в класната стая. 

Маските за учениците се осигуряват от техните родители. Училището осигурява 

маски и шлемове за учителите, а за учениците само в случаите, когато нямат такива 

или не са подходящи за ползване.  

 

4. Засилена лична хигиена: 

 Осигуряване на течаща топла вода и течен сапун в тоалетните за всички ученици 

и работещи и учителска стая. 

 Поставяне на дозатори за дезинфектант за ръце на входовете на училището, в 

учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, като 

тяхната употреба следва да е контролирана. 



 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след управление на МПС и 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. 

 

5. Спазване на лична хигиена в бюфета. 

- до двама ученика в помещението 

- всеки ученик самостоятелно да купува закуска и да я консумира на посоченото  

място за отдих на двора. 

 

Б. Препоръчителни мерки.  

За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

• Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите посещават кабинетите в класовете, където имат час. 

Учениците посещават само кабинетите по ИКТ и физкултурен салон. 

• Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това, след предварително писмено съгласуване с ръководството 

и в съответствие с тематичното разпределение по съответния предмет. 

• Същото се отнася и за заниманията по интереси в групите за ЦОУД. 

• Използване на една учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на 

учениците шахматно, където е приложимо.  

• Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред маси 

на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси, с цел спазване на 

дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение (където е приложимо). 

• Ограничаване броя на учениците в групите за целодневна организация на учебния 

ден до 25. 

• Намаляване на ненужните предмети в коридорите/класните стаи. 

2. Коридори и стълбища 

• Организация за двупосочно придвижване в коридорите и по стълбището с обособени 

(с маркировка в средата и стрелки за посока) зони вдясно и по посока на движението. 

 

3. Междучасия. Тоалетни 

• Свободен режим за ползване на тоалетните при спазване капацитета им. 

• Контрол се осъществява от дежурните учители в коридора. 

 

4. Входове 

• Осигуряване на контрол от персонал при влизане (сутрин) и напускане на учебната 

сградаи в зоните на преминаване. 

 Влиза се в училище от лявата врата, където се осъществява пропусквателен 

режим. 

 Излиза се от училище  от лявата врата. 

 

5. Бюфет 

• Хранене в междучасията. Регламентирано време за хранене. 



• Обособени зони за хранене и отдих за отделните класове в училищния двор по време 

на голямото междучасие: 

• Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

• При необходимост организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи. 

 

6. Училищен двор 

• Максимално ограничаване на влизането на външни лица на територията на 

училището. Заключване на входните врати на дворовете след началото на учебните 

занятия и до приключването им.  

• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

 

1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

Уважаеми ученици и родители,  

Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се състои на 15 септември 2020 г., от 9.00 ч., в 

двора на ПГ по Земеделие гр. Търговище. 

Във връзка с организацията на събитието, е необходимо учениците да се явят – 8.45 ч., в двора на 

учебното заведение, за да присъстват на официалното откриване на учебната година, след което ще 

проведе час на класа – 10.00 ч., в сградата на учебното заведение,  по паралелки. 

Молим всички ученици да носят маски! 

Очакваме Ви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


