Изведени акценти за ученици
от Насоки за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка в училищата

Маски
Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях,респективно от техните родители.
Препоръчително е защитните маски за лице да са хирургически или поне от 3 слоя. Найдобрата комбинация на материал е:
1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да
ограничи външнопроникване на замърсители в носа и устата;
3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или
памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици.
Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е
задължително за всички ученици, освен в следните случаи:


В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;



За учениците в начален етап (I-IV клас) само по време на учебен час;



За деца със специални образователни потребности, при които има установена
невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен
или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;



В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;



В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час
помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между
учениците и при редовно проветряване.



За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях
и местата на учениците;

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по
време на целия престой в училище.

Лична хигиена
Всички ученици са задължени по време на престоя си в училище:


да дезинфекцират ръцете си при всяко влизане в сградата на училището, като
използват поставените на входовете на сградата дезинфектиращи машини без да е
необходимо да бъдат подканяни за това от дежурните лица;



след всяко ползване на тоалетните да измиват с топла вода ръцете си и да ги
подсушават с еднократни салфетки, които са им предоставени в тези помещения;



да дезинфекцират ръцете си при всяко влизане в помещенията за учебна дейност
(класни стаи, кабинети), като използват поставените там дезинфектанти;



да не възпрепятстват проветряването на учебните стаи, което задължително се
извършва по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по време на часа за не по-малко
от 1 минута

Дистанция
Всички ученици са задължени по време на престоя си в училище:


да спазват дистанция от поне 1,5 м от своите съученици когато са извън учебните
стаи - в двора, по стълбища и коридори;



да спазват еднопосочното придвижване по коридори и стълбища;

