
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ 

 

 
I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК С 

COVID-19, СА: 

1. Ученикът с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и се 

извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина. 

2. Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в 

продължителен контакт със заразения ученик: 

• 48 часа преди появата на оплаквания 

 или 

• 48 часа преди вземането на проба за изследване по метода PCR или бърз антигенен тест 

при безсимптомно      носителство. 

3. Контактни от първи ред, подлежащи на карантиниране са: 

• ученици от същата паралелка/деца от групата – 

Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с 

действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на 

обучение от разстояние в електронна среда; 

• учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

• други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

• незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен               носител на 

COVID-19 – от два дни преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR и бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и 

помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа. 

След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или 

други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях. 

5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон 

Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и 

предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в 

контакт с данни по предоставеното приложение. 

 

 

 

 

 



II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА 

COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ/СЛУЖИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ: 

 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната 

РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 

разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се 

предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ.

Директорът на съответното училище изпълнява предписанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото                            училище.

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от    съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация,            но като правило 

под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка  на риска и определени 

като високорискови контактни:

o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен               носител на 

COVID-19 – от два дни преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR и бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, 

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа,                  след 

което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или 

други цели. 



 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

III. ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩНОСТТА 

 

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване 

от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и учители, 

карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на сайта на 

Гимназията. Информацията може да се предоставя също и по предварително 

оповестен начин - чрез съобщения, чрез  електронен дневник, електронни 

приложения и/или електронна поща. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица 

се предприемат от директорите на образователните институции незабавно, след 

получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по 

дадения алгоритъм. 

Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на 

клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 

лекар. 

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по 

време на домашната карантина за поява на клинични симптоми. 

Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе 

мерки, без да изчакват предписание или указания от Столична РЗИ. 

СРЗИ извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение 

на инфекцията, което в усложнената обстановка с голям брой случаи може да се забави, 

а своевременно приложените мерки гарантират ефективност. Предписание може да 

бъде издадено в по-късен срок със задна дата. 


