
 

Правила за дезинфекция на повърхностите, проветряване и 
хигиена в училище в условията на COVID-19 

1. Дезинфекцията се извършва от помощния персонал с разрешени от 

Министерството на здравеопазването биоцидни препарати, включени в 

Регистъра на биоцидите и за които е издадено разрешение за предоставяне на 

пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси. 

2. При работа с препаратите за дезинфекция стриктно да се спазват 

правилата за безопасна работа с тях, дадени от производителят им, разписани 

на опаковката и в информационните листи за безопасност. 

3. При дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни 

мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във 

въздуха хлор достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и 

изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети. 

4. Извършва се проветряване на учебните стаи по време на всяко 

междучасие и поне два пъти по време на часа за не по-малко от една минута в 

съответствие с метеорологичните условия. 

5. Извършва се всекидневно двукратно (преди началото и след 

приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички 

критични точки, включително дръжки на врати и прозорци, ключове за 

осветление, парапети, уреди, екрани. 

6. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия се увеличават, съгласно указанията на РЗИ, 

като в зависимост от помещенията варират от 4 пъти на ден до дезинфекция 

на всеки час. 

7. Извършва се почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните 

помещения по график. 

8. Своевременно се осигуряват течен сапун, дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете или автоматичен сешоар за ръце, тоалетна 

хартия. 



9. Извършва се дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, 

лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и инструменти през всяко 

междучасие. 

10. Извършва се дезинфекциране на стаите на учителите по време на всеки 

учебен час. 

11. Осигурява се течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, 

както и в тоалетните за всички ученици и работещи. 

12. Ръцете се мият с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, 

преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне и др. 

13. Поставят се дезинфектанти за ръце на видно място на входа на 

училището, в класни стаи, кабинети и други помещения в сградата на 

училището. 


