ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТУРИЗЪМ
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ - ПЕРНИК
гр. Перник, 2302 ул. „Силистра” №10, тел. 076/607053, e-mail: pgot@abv.bg
ЗАПОВЕД
№ РД-12-368
гр.Перник, 17.02.2022 година
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка със Заповед № РД-01-52/16.02.2022г. на директора на
Регионална здравна инспекция – гр.Перник
НАРЕЖДАМ
В ПГОТ „Свети Иван Рилски“ учениците от VІІІ до ХІІ клас от 21.02.2022г.
/понеделник/ ще осъществяват обучението си присъствено при стриктно спазване на
противоепидемичните

мерки

/тестване

на

персонал

и

ученици,

периодична

дезинфекция, редовно проветряване на помещенията/.
За учениците е създадена необходимата организация за провеждане на
изследване за КОВИД-19 и са определени следните лица от педагогическия персонал,
които ще извършват тестването всеки понеделник от 21.02.2022г., както следва:
-VІІІ-А клас- 1 час- Десислава Александрова
- ІХ-А клас -1 час – Ива Димитрова
-ІХ- Б клас – 1 час – Александра Йорданова
-Х- А клас – 3 час – Десислава Александрова
-Х- Б клас – 1 час – Ива Димитрова
-Х- В клас – 1 час – Десислава Александрова
-ХІ-А клас – 3 час – Аделина Венчева
-ХІ- Б клас – 4 час – Александра Йорданова
-ХІ-В клас – 4 час – Александра Йорданова
-ХІІ-А клас – 4 час – Аделина Венчева
Класните ръководители да уведомят учениците, че трябва да се явят 30 минути
преди започването на посочените часове за тестване.
Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището,
освен в момента на вземане на пробата.След пробовземането учениците извършват

задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез
дезинфекция на ръцете.
Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат да се събират в плътни
чували/ торби за смет, които се завръзват и се изхвърлят от чистач-хигиенистите като
неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.
Използваните тестове с положителен резултат се събират в кутия за изгаряне на
опасни отпадъци и при запълването на кутиите се съхраняват в изолатора на училището
и в края на кампанията за изследване на учениците се предават в РЗИ от Анелия
Иванова на длъжност чистач-хигиенист.
Учителите и служителите при изпълнение на задълженията си присъствено да
спазват всички мерки: носене на маски в закрити пространства, да ползват
подсигурените им дезинфектанти, да спазват необходимата дистанция за безопасност
при необходим контакт свързан с преките им задължения.
Чистач-хигиенистите да извършват редовно проветряване на класни стаи,
канцеларии, учителска стая, да дезинфекцират под, коридори и всички повърхности,
които са контактни /бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,
парапети, наличната техника, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани
с ръцете повърхности/.
Заповедта да се сведе до знанието всички учители, служители и ученици за
сведение и изпълнение. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Райна
Василева заместник-директор учебна дейност и инж. Станислава Ефтова – ЗДУПД.
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