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ИНСТРУКТАЖ  

НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ 
ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19  

1. Следят за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се            
настаняват в стаята за изолиране. Уведомяват се родителите, като същите /           

проявилите симптоми/ не се оставят без присъствие на медицинското лице.          
При наличие на две или повече лица със симптоми в един и същи момент се               
уведомява ръководството.  

2. Инструктират и осъществяват контрол над хигиенистите и служителите в 
училищния стол.  

3. Измерват телесната температура на учениците при видимо наличие и съмнение 

на симптоматика на  COVID-19.  

4. Медицинските лица съдействат на обслужващия персонал при поддържане на 

хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на 

здравеопазването.  

5. Изискват от родителите информация за здравословното състояние на учениците. 
6. Поддържат постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изискват 

документ за здравословното им състояние.  

7. Да се запознаят и да следят за стриктно спазване на насоките за работа в               
системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година        

в  условията на COVID-19.  

8. Да се запознаят със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва 
различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от 

СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното 
образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.  

9. Носят лични предпазни средства (маски или шлемове).  

Носенето на маска или шлем е задължително: 
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- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища. 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая.  

9. Поле на действие на медицинските лица  

● Медицинските лица се задължават да присъстват на входа на училището 

пристигането на учениците.  
● При сигнал  за повишена температура при ученик или  учител провеждат 

медицински преглед за симптомите на  COVID-19 .  

● След започването на занятията те са на разположение на заместник – 
директор, като наблюдават по коридорите за спазването на изискванията 

при  въведена епидемиологична обстановка.  
● Стриктно  наблюдават взетите хигиенно – санитарни мерки в бюфета на 

училището.  

 


