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ЗАПОВЕД

??(99

На основание чл. 259, ал.

1

от ЗПУО, Заповед Мз РД-01-52/ 26.01.2021 г и Заповед МеРД-ОЪ

51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед Ме
РД-01-677/ 251 1.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменение и допълнение Заповед
Ме

РД-01-718/ 18.12.2020 г. и Заповед МЕ РД-01-20/ 15.01.2021 г. на Министъра на
Здравеопазването.

НАРЕЖДАМ:
1. ПОРЗДИ

удължаване на срока на въведените временни

ПРОТИВОСПиДеМИЧНИ

мерки на

територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021

г.

и

допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни
занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 8 до 12 клас от ПГМКР
„Свети Никола“ гр.Бургас, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г.,
както следва:

, присъствено се обучават учениците от
, присъствено се обучават учениците от

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.

6) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021

г.

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.
.

Занятията по т.

1

8 и 12

10 и

11

- присъствено се обучават учениците от 9 и 12

клас;

клас;
клас

да се провеждат в съответствие с приетите в ПГМКР „Свети Никола““

гр.Бургас насоки за работа през учебната 2020-2021 година в условията на сочи-19,

разработени и предложени от Министерство на образованието и
науката
Министерство на здравеопазването.
Дейностите по т.

1

Да се

и

провеждат при спазване на следните противоепидемични

мерки:
-

задължително носене на защитна маска за лице;

-

спазване на физическа дистанция от найлмалко 1.5 м.;

-

недопускане

ДО

часовете на лица

С

прояви на остри респираторни болести

(повишена Температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на
обоняние,
нарушение или загуба на вкуса и други);
-

да се

ОГраНИЧЗТ

училището

И

несъществените контакти

В

класните стаи, коридорите на

работните помещения.

Останалите часове за учениците от 8 до 12 клас, които
по график не са присъствени в
училище, продължават да протичат в ОРЕС с продължителност на учебните
часове 40 минути, съгласно утвърденото
седмично разписание за втори учебен срок на уч.
2020/2021г, Обучението да се осъществява от
разстояние в електронна
среда, чрез

използване на средствата на ИКТ в платформата ТЕАМЗ
синхронно, а при обективна
невъзможност от ползването им - да се осъществява
синхронно, чрез групи в
Социалните мрежи.
Педагогическите спеЦиалисти, преподаващи В
класовете, които
В УЧИЛИЩЕ работят
присъствено за Съответните учебни часове.
За комуникация с институции,
граждани

информационните и комуникационните
предоставят съответните УСЛУГИ

В

И

ПО

График се обучават

родители да се използват средствата на
ТеХНОЛОГИи

И

при

ВЪЗМОЖНОСТ

се да

електронна среда.

Помощно-обслужващият персонал да провежда
противоепидемичните мерки в
класните стаи и работните помещения, свързани с
извършване на дезинфекционни
дейности и редовно проветряване, съгласно разписания
алгоритъм за дезинфекция от
Министъра на здравеопазването в Приложение на Заповед МеРД-01-51/26.01.2021г.
на Министъра на здравеопазването, който е
неразделна част от настоящата заповед.
1

ЗЕДЪЛЖИТСЛНОизползват лични
.

предпазни средства.

Да се проведе извънреден инструктаж на персонала от
лицето по БЗР - кап.Пламен
Симеонов и на учениците, намиращи се В
училище, от класните ръководители, за

правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска. съгласно посочените
изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед .МЕРД-01-51/26.01.2021Г. на
Министъра на здравеопазването. които са неразделна част от настоящата заповед.
9.

Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла
вода и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в

диспенсера на входа на училището.
Работниците. които са на работа

в

училище. осъществятат засилен пропусквателен

режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични
предпазни средства.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кап.Пламен Симеонов- ЗДУПД.
Заповедта да се сведе
сведение И

ДО

знанието на

ПСДВГОШЧССКНЯ И НВПСДШОГИЧВСКИЯ персонал 38

ИЗПЪЛНСНИС.

ИНЖ. ХРИСТИНА ЖАБОВА Ш/
Директор „Свети Никола“, гр. Бургас

Запознати със

ЗЗПОВСДТЗЗ

“м;-,е?
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

Име и фамилия
кап. Пламен Симеонов
Женя Кирякова
Милена Казакова
Димана Есен
Ася Бъжлекова
Светослав Иванов
Лъчезара Добрева
Мустафа Ебазир
Галина Власва
Сюзана Серпуховитина
Марина Евтимова
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