
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас
ул. „Цвятко Радойнов ” 111 тел. 0885698304-дирекгор

ел.поща- а.е[гавтшйгоутедин):
сайт - Ъпр://ощ1еье1т.ог3/

ЗАПОВЕД м..-3.45. /1о.12.2021 г.

На основание: чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от [Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.31,ьа.й.г1. т.1,„т.24 от Наредбаде 15/22.07.2019г., във връзка
със Заповед Ме РД09-4813/ 03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката,
Заповед МяРД-О1-973/26.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед МРД-ОЪ
991/02.12.2021 г. на д-р Стойчо Кацаров-министър на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1. Бързи антигенни тестове със слюнка за СОУ1В-19 в училище се правят един път
седмично на учениците, чиито родители предварително са декларирали съгласие за
това и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал,
предварително декларирал съгласие за това.
2. Не се тестват ученици и педагогически и непедагогически персонал, които
притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по
смисъла на т. 4 Заповед Мз РД09-4755/30.11.2О21 г. на министъра на образованието и
науката.

*

3. Изследването на учениците се извършва в класните стаи в училище. с изктючение на
учениците със специални образователни потребности, в понеделник в началото на
учебния ден.
4. Ученик. който отсъства в деня на изследване. се изследва в първия ден, в който
посещава ПНИСЪСТВЕНО училище.

5. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в
домашни условия в понеделник. Тестовете се предоставят на родителите не по-къспо от
един ден преди деня, определен за изследване от класните ръководители. “При
отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест учениците посещават
училище, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и
полученият резултат е отрицателен. съобразно указанията на производителя. В
случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни. различни от
понеделник, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата.
6. Учениците задължително носят маски по време на изследването. освен в момента на
вземане на слюнчена проба.
7. За отговорници при извършване на тестовете на учениците определям класните
ръководители и медицинските лица: Тодорка Кожухарова -мед.лице, Мариана
Вълчева-клръководител на 1 клас, Мила Братванова-кл.ръководител на 111 клас.

8. Изисквания за тестването
апри вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни

средства - ръкавици и маски;
- изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазването на

указанията на производителя на съответния тест;
- по време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и

лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване;



- след пробовземане, учениците извършват ЗЗДЪПЖИТВПНЗ хигиена на ръцете Чрез
измиване с топла вода И сапун ИЛИ чрез дезинфекция на ръцете.

*ПОБЪРХНОСТИТС (маси, “ШНОВВ, катедри И Др) върху КОИТО се е ПРОЕЕЛО изследване,
се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се ПРОВСТРЯЕаТ.

-след тестването класните ръководители дават информация на Директора И ИЛИ На
заместниюдиректора за броя И резултатите ОТ ТЕСТОЕСТС чрез ПРОТОКОЛ за Изследване.

10. При установяване на положителен резултат:
- ученикът се отделя незабавно в обособеното за това помещение и се прилага
Протокол 1 от Раздел 111 на Насоки към Заповед Ме РД09-4756/30.11.2021 г. на
Министъра на образованието и Заповед ПеРД01-973/26.11.2021 г ., изменена и
допълнена със Заповед МЕРД-О1-991/02.12.2021 г. на МЗ.
Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен
резултат от извършено лабораторно изследване за СОУЮ-19 или валиден документ, че
е клинично здрав.
Уточняващото (потвърждавашото) изследване следва да се проведе до 24 часа от
положителен 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,
При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.

11. Обучение от разстояние за учениците, които не са изпълнили условията по
т.20, буква „6“ от Заповед МРД01-973/26.11.2021 г . на МЗ.

111. В обучение от разстояние продължават да се обучават следните паралелки от
начален етап : 11 а клас и П! а клас;
112. В обучение от разстояние от 13.12.2021 г. продължават следните паралелки от
прогимназиален етап: Уа, У1 а и УП а клас.

13. В сградата на училището не се допускат:
а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен
резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за
изследване един път седмично;



6) лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие
за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен
бърз антигенен тест за СОУ1В-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден
документ заваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно
изследване;.

Отговорник: портиер

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ протоколи ЗА ПОВЕДЕНИЕ при съмнвнив илиСЛУЧАЙ НА сеир-19 в училищвто
Протокол 1

При надпачие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.), както и при положителен резултат
от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за СОУШ-1 9:
1. Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при
осигурено наблюдение, докато не бъде взет от родител;
2. На ученика се поставя маска, ако няма такава, с размер, подходящ за възрастта;
3. Незабавно се осъществява връзка с родители, като се изисква да отведат ученика
при съобршяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възмояо-тост);
4. Уведомява се и личния лекар;
5. На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват 7, да избягват
физически контакт и да се консултират с личния лекар на ученика (първо по телефона)
за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно
конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на антигенен или РСК тест за
СОУ1В-19 в лабораторни условия;
6. След като ученикът напусне помещението. се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ;
7, Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за
останалите ученици;
8. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след
представяне на валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от
лабораторно изследване за СОХ/1В-19.

Копие от Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица засведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.
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