4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org

ЗАПОВЕД
№ РД-10-225
гр. Първомай, 12.11.2021 г.
На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 - т. 4, т. 24 от Наредба №15 за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, заповеди №РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, №РД094201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и съгласно Насоки за обучение и
действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училището, утвърдени със
заповед №РД-09-4247/08.11.2021 г. на МОН и РД-01-911/08.11.2021 г. на МЗ
І. О П Р Е Д Е Л Я М :
Екипи за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в
паралелките с писмено декларирано съгласие на родителите на и над 50%, както следва:
Клас
Екип
Милка Делчева
Іа
Йордан Георгиев
Венче Колева
Іб
Таня Ангелова
Светлозара Генова
Ів
Дарина Запрянова
Елена Николова
ІІа
Минка Христева
Иванка Будова
ІІб
Милена Йорданова
Атанаска Ботева
ІІв
Екатерина Дичева
Веселина Янкова
ІІІв
Николина Атанасова
Запрянка Христозова
ІІІг
Стоянка Кръстева
Станка Ушева
ІVб
Павлина Георгиева
За заместване на отсъстващ член от определените екипи определям следните лица:
- Николай Кръстев – учител, прогимназиален етап
- Севдалина Йорданова – ЗДУД
- Мария Симеонова – ЗАС
- Галя Петрова – ЗТС
1. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със
специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден от
730 до 800 ч. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от
понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако
първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият
присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.
2. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на
вземане на слюнчена проба.

3. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от
определените с настоящата заповед лица.
4. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
5. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез
измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове,
катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез
дезинфекция, помещенията се проветряват.
6. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в
предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от
Раздел ІІІ от насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата – задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на
отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден
документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото)изследване следва да се
проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На
ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал.1, т 1 от
Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински
документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците
от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на
положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден
положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните
протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса на
положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.
7. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни
чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като
неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък.
8. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за
изгаряне на опасни отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение в
училището, до което има достъп само медицински персонал или лица от персонала на
училището, определени с нарочна заповед на директора.
ІІ. Н А Р Е Ж Д А М:
Медицинският специалист в училището – Елисавета Винева:
1. Да следи за правилното протичане на тестването и при необходимост да оказва
съдействие.
2. Да извършва тестове на педагогическите специалисти, включени в екипите и
присъстващи на територията на училището, непритежаващи зелен сертификат и декларирали
писмено съгласие за това, в дните по т. 1 от настоящата заповед.
Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на определените лица срещу подпис
за сведение и изпълнение.

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ
Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
№

Име и фамилия

Заемана длъжност

1.

Милка Делчева

Старши учител, начален етап

2.

Йордан Георгиев

Учител, прогимназиален етап

3.

Венче Колева

Старши учител, начален етап

4.

Таня Ангелова

Старши учител, начален етап

5.

Светлозара Генова

Учител, начален етап

6.

Дарина Запрянова

Старши учител, начален етап

7.

Елена Николова

Старши учител, начален етап

8.

Минка Христева

Учител, начален етап

9.

Иванка Будова

Старши учител, начален етап

10. Милена Йорданова

Старши учител, начален етап

11. Атанаска Ботева

Старши учител, начален етап

12. Екатерина Дичева

Старши учител, начален етап

13. Веселина Янкова

Старши учител, начален етап

14. Николина Атанасова

Учител, начален етап

15. Запрянка Христозова

Старши учител, начален етап

16. Стоянка Кръстева

ЗДАСД

17. Станка Ушева

Старши учител, начален етап

18. Николай Кръстев

Учител, прогимназиален етап

19. Павлина Георгиева
20. Севдалина Йорданова

Педагогически съветник
ЗДУД

21. Мария Симеонова

ЗАС

22. Галя Петрова

ЗТС

Подпис

