СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” ГРАД ТРЯВНА

ЗАПОВЕД
№ РД-04-143/03.12.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от
22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. на министъра на
образованието и науката
НАРЕЖДАМ
Във връзка с преминаване на паралелките от V до XII клас в присъствено
обучение (с изключение на Х а клас), считано от 06.12.2021 г. да се извършва изследване
на учениците с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, съгласно Насоки на
МОН.
Тестването на учениците от I до XII клас се провежда от класните
ръководители всеки понеделник по време на първия учебен час. Дневното разписание
на часовете за ден понеделник се променя по следния начин:
- Първи час - час на класа – тестване на учениците;
- Всички останали часове се изместват с един учебен час и са с нормална
продължителност.
Преподавателите по предмети създават организация за обучение в ОРЕС за Х
а клас и синхронно обучение за учениците по паралелки, за които няма подадена
декларация.
Учениците задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от
пристигането им в училище до приключване на изследването с бърз антигенен тест и
отчитане на отрицателен резултат от теста.
Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и непедагогически
персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище, с изключение на
момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване
на COVID-19.
По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата,
пряко ангажирани с процеса на изследване.
След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез
измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси,
чинове, катедри и др.), върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез
дезинфекция, помещенията се проветряват.
При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в
медицинския кабинет, при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от насоките на
МОН. Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен
резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е
клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 24
часа от положителния резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище.
На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на
медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в
училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента
на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В
случай на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага

Протокол 2 от Задължителните протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID19 в училището. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото
обучение.
Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби
за смет, които се завързват, изнасят се от класната стана и се изхвърлят от домакина
Красимира Николова като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.
Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в
пластмасови торби за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба, с обем 10 литра.
До запълването на торбите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в неизползваемо
складово помещение, до което има достъп само Красимира Николова – домакин на
училището.
В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни
тестове за CОVID-19, запълнените и завързани торби за изгаряне на отпадъци, съдържащи
само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от директора на
училището в Регионална здравна инспекция – Габрово, като може да се използва
неспециализиран транспорт.
Остават в сила всички Насоки за обучение и действие в условията на извънредна
епидемична обстановка, утвърдени от МОН.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на ученици, родители и персонала
за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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