
СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хаджидимово 
Тел: 0879400555       e-mail: vaptsarov_hdm@abv.bg 

 
 

З А П О В Е Д    № РД-16-136 

от 10.11.2021 г. 

 
На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка със  Заповед № 

РД 09-4247/08.11.21 г. на министъра на образованието и науката  с утвърденото 

приложение- насоки за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата предписание на РЗИ – Благоевград с изх. 

№ 11-46/ 09.11.2021 г. 

 
 
    I. В условията на извънредна епидемична обстановка в училището 

задължително се прилагат следните мерки: 

1.1.Всекидневно двукратно  и влажно почистване на помещенията и 

дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, брави, 

ключове за осветление , парапети и др. 

1.2. Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие 

на потвърден случай от 4 пъти до дезинфекция на всеки час. 

1.3. Почистване на тоалетни и санитарни помещения по график. Своевременно 

осигуряване на сапун, дезинфектанти и еднократни салфетки. 

1.4. Дезинфекция на кабинети, учителска стая, клавиатури, мишки през всяко 

междучасие. 

1.5. Проветряване на класни стаи и други помещения поне два пъти по време 

на часа за 1 мин. 

1.6. Осигуряване на топла течаща вода и сапун във всяко санитарно 

помещение. 

1.7. Поставяне на дезинфектант за ръце във всяка стая. 

1.8. Поставяне на видно място правилата за хигиена. 

1.9.Носене на защитна маска за всички в училището. 

1.10.Изключение са децата от предучилищна група и учениците от 1-4 клас, 

които носят маска само  в общите помещения. 

1.11. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито, без 

защитна маска и при дистанция 1.5 един от друг. 

 

 

II. Работно време: 

 

 Хигиенисти: 

1-ва смяна – от 7.00 часа до 13.30 часа 

2-ра смяна – от 11.30 часа до 18.00 часа 



 

 Георги Близнаков – от 05.00 часа до 11.30 часа 

 Костадин Полимеров – от 11.00 до 17.30 часа 

 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на горепосочените лица за сведение 

и изпълнение. 

 

Контрол по заповедта упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

 
 
Директор: 
                / Вангелия Петрелийска/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Запознати със заповедта: 

1. Р. Бозова ………………… 

2. Р. Урдева ……………….. 

3. П. Кутова ………………… 

4. Г. Божкова ……………….. 

5. Г. Близнаков ……………… 

6. К. Полимеров …………….. 


