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

 
 

З А П О В Е Д    № РД-16-448 

04.03.2020 г. 

 
 

          На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, предписание № 324/ 28.02.2020 г. за 

провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ – 

Благоевград и с цел превенция и опазване на здравето на населението по 

отношение спазване на мерките срещу разпространението на коронавирус 

COVID-19 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се поддържа чистотата в сградата като най-малко два пъти дневно, а при 

необходимост и по-често, помещенията се почистват и дезинфекцират 

съобразно предназначението им. 

2. За дезинфекция на повърхностите – чинове, учебни маси, бюра, клавиатури 

и др., които влизат с досег с учениците, да се ползват дезинфектанти, 

разрешени за употреба от МЗ на спиртна основа. 

3. Да се ограничи организацията на масови мероприятия. 

4. Да се поддържа чистотата на прилежащата към училището територия. 

5. Да се извършва редовно проветряване /след всеки учебен час/ на учебните 

помещения. 

6. Да се включи в час на класния ръководител провеждане на здравна беседа 

на тема – „Как да предпазим себе си и околните“ – съвети и препоръки 

на МЗ с цел превенция и опазване на здравето на населението по 

отношение спазване на мерките срещу разпространението на коронавирус 

COVID-19. 

7. Да се поддържа чистотата в санитарните възли. Редовно да се почистват и 

дезинфекцират стени, подове и водочерпни прибори, включително и 

дръжките на вратите, с дезинфектанти на спиртна основа, разрешени за 

употреба от МЗ. Да се осигурят средства за измиване на ръце. 

8. Да се води в здравния кабинет регистър на учениците с ОРЗ и се снема 

задълбочена епидемиологична анамнеза за контакт със съмнителен случай 

на коронавирус COVID-19. 

9. Да се подава информация за всеки съмнителен случай в РЗИ – Благоевград 

        

  Настоящата заповед е с постоянен срок. 

         Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение.  

 

 

 

Директор: …………………. 

             /Вангелия Петрелийска/ 


