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АЛГОРИТЪМ 

ПРИ УСТАНОВЕН СЛУЧАЙ НА КОВИД – 19  

В ПГ ПО МСС ,,ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, ГР. ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ 

 

1. При установен случай на Ковид-19 в ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев  

( или позитивен тест Sars-cov2) сред учителите ни, задължително се представя 

резултата от него на директора или заместващото го лице. Седмичното разписание на 

часовете се прехвърля и се определя в рамките на 48 часа съответният учител с кои 

паралелки е имал часове. Тези паралелки подлежат на карантиниране.( към днешна 

дата такава е разпоредбата) 

 2. Незабавно, дори и в почивен ден , трябва да се свържете с директора на училището, 

на GSM 0893371400 и 0898545500. При неговото отсъствие и невъзможност за контакт 

информираме незабавно инж. агр. Иван Ланев, ЗДУПД на GSM 0893371404  и   

Светла Товирова, ЗДУД на GSM 0887466859.  Следва уведомяване на РЗИ – 

Благоевград 2700, ул. ,,Братя Миладинови“ № 2, e-mail rzibl@rzibl.org дежурен 

епидемиолог в РЗИ г-жа Веселка Мончева GSM 0885524787  и инспектор Гогова на 

GSM 0888948627. Карантината започва да тече от деня на оповестяване на резултатите 

и връзка с РЗИ. Уведомява се и РУО – Благоевград по надлежния ред. 

3. На РЗИ се представят списъците на учениците в съответните паралелки ( списъците 

съдържат три имена, ЕГН на децата, настоящ адрес, имена и телефон на 

родители,имена и телефон на личен лекар) Списъците трябва да бъдат предварително 

готови , за да не се губи ценно време от карантината на децата. 

4. Информираме незабавно родителите на карантинираните паралелки през всички 

възможни канали за комуникация. В никакъв случай не се  крие информация от 

родителите и обществото. Важно е да има пълна прозрачност на всяко наше действие в 

тази ситуация, защото това ни защитава. Не бягаме от медиите и не им отказваме 

интервюта,(след като  информирате и имате разрешението на директора) там е момента 

да покажем как действаме.  

5. Трябва да се извика фирма ,Килъри“ на мобилен телефон 0897555751, която е 

оторизирана да прави дезинфекция за унищожаване на вируса ( задължително искаме 

протоколи за направената дезинфекция и разрешителни от здравното Министерство за  
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използвания вирусоцид). Прави се двойна основна дезинфекция на всички възможни 

повърхности, подови настилки, коридори, стени и всичко. Съгласно разписаните 

правила стаите не се ползват 48 часа след дезинфекция.  Фирмата ще каже  за какъв  

срок не бива да има хора в сградата. Ако има необходимост ще обявим неучебен ден с 

решение на ПС (проведен задължително в електронна среда) със заповед на директора, 

като задължително организираме дейности в електронна среда чрез платформата на  

Школо. Бг  в този ден за учениците, защото според ЗПУО денят е неучебен, но 

присъствен. Новата реалност ни дава право да имаме дейности в електронна среда, като 

всеки класен ръководител да има свободата да реши какво да прави в този ден. 

5.Организираме превключване към електронно обучение . Само карантинираните 

паралелки работят електронно, трябва  подсигурена техника на учителите за 

електронните уроци на тези паралелки. 

6. Ако имаме заразени учители, повече от един, задължително правим тестове, което 

означава вероятност заразата да е клъстър и вече е влезла в колектива.  Свързваме се с  

лаборатория  ,,Про Лаб“, гр. Гоце Делчев, GSM 0878650147, която да дойде на място 

в училище да вземе пробите. Ще ползваме PCR на пулове от пет човека (много по-

евтин е), като преди това определяме тези петици като силно контактни, слабо 

контактни и неконтактни със съответните болни/заразени колеги. Ако някой пул излезе 

позитивен, то се прави индивидуален тест на всеки от петицата, за да се установи 

заразеното лице. Този вариант е по- евтин и спестява правенето на индидуални тестове 

на всеки. Задължително ще искаме  да бъдат взети две проби от всяко лице, за да не се 

налага втори път да ходят лицата за проби, в случай, че има позитивни.  Тестваме и 

чистачите. Те са от най-рисковата група. Средствата ще се  плащат от перо трудова 

медицина или СБКО. При необходимост се предоставят още средства за тестове. 

7. Всеки трябва да е подготвен за работа в условия на установен COVID -19 в 

училището, да спазва мерките за безопасност и задължително да изпълнява 

предписанията от РЗИ за карантиниране на паралелките и дезинфекция на сградата при 

необходимост от това. 
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8. Информираме  РУО в лицето на Началника и кмета на общината, за да знаят нашите  

действия и да са с нас! 

9.  Преглеждайте си периодично инструктажа за работа при Ковид -19, за да си 

припомняте правилата и мерките, които сме взели като решение! 

10. Алгоритъмът е приет с Решение № 12  на ПС на 14.09.2020 г. и утвърден със 

Заповед № РД-11-024/15.09.2020 г. и влиза в сила от датата на утвърждаването му.                                  

Публикуван е на сайта на училището и поставен на видно място в учителската стая. 
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