
 

Правила за носене на предпазни маски за лице в училище в условията на 
COVID-19 

1. Носенето на защитна маска за лице на територията на училището по време на 

извънредната епидемична обстановка е задължително за всички, освен ако изрично не е 

указано друго. 

2. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните 

родители, а за учителите —от училището. Училището осигурява защитни маски за лице, в 

случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. 

З. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните 

случаи: 

-вучилищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

-за ученици със специални образователни потребности, при които има установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от 

лекуващ лекар, удостоверяващо това; 

-за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и 

местата на учениците; 

-вчасовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито. 4. При 

желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време 

на целия престой в училище. 

5. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от педагогическия и 

непедагогическия персонал, да са поне от З слоя: 

-вътрешен слой хидрофилен материал, например памук; 

-външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може 

да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата на носещия; 

-среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или 

памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. 6. При използването 

на защитните маски за лице трябва да се спазват следните общи правила: 

6.1. Преди да си сложите маската, почистете ръцете с дезинфектант на алкохолна основа 

или сапун и вода. 

6.2. Уверете се, че правилната страна на маската е обърната навън. 

6.3. Огледайте за наличие на дупки и дефекти. 

6.4. Покрийте устата и носа с маската като се уверите, че няма пролуки между лицето и 

маската. 

6.5. Издърпайте дъното на маската, така че да покрива устата и брадичката. 

6.6. Избягвайте да докосвате маската докато я използвате. Ако го правите, почистете ръцете 

си с дезинфектант на алкохолна основа или сапун и вода. 

6.7. Сменете маската с нова веднага след като се навлажни и не използвайте два пъти една 

и съща маска за еднократна употреба! 


