Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 при ученик
1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.) задължително:
- Ученикът се отделя незабавно в предназначеното помещение, докато не пристигне
родител/настойник, за да го вземе.
- На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
- При ученика остава медицинско лице, свободен от часове учител, друг
педагогически специалист или служител от училището до идването на
родител/настойник.
2. Член на организационния екип по т. 4 незабавно информира
родителите/настойниците, като:
а) изисква от тях в максимално кратък срок да вземат ученика, като се съобразяват с
необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, при възможност
използване на личен транспорт);
б) припомня необходимостта от спазване на процедурите, които трябва да следват –
да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика
(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи
действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест
за коронавирус.
3. При невъзможност да бъде установен контакт с родителите/настойниците член на
организационния екип по т. 4 звъни на телефон 112, като подава сигнал и информация
за симптомите, а ученикът се държи изолиран в помещението до даване на
указания/до идването на екип на 112.
4. Не се допуска физически контакт на отделения ученик с други ученици и членове
на колектива на училището, извън медицинското лице, присъстващия в помещението
служител и родителите му.
5. При положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученика:
- Родителите незабавно информират директора на училището, който своевременно се
свързва със РЗИ – - и предоставя списък с учениците и учителите, които са били в
контакт с ученика.
- В зависимост от характеристиките на сградата, разпределението на класовете и броя
на контактните лица може да бъдат затворени една или няколко паралелки/клас или
цялото училище..
- Директорът организира изпълнението на предписаните от РЗИ – - мерки, вкл. по
отношение на идентифицираните от тях контактни лица.
7. РЗИ – - определя лицата, които може да бъдат поставени под задължителна
карантина в зависимост от конкретната ситуация (по правило под 14-дневна
карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като близки
контактни), както следва:
а) ученици от същата паралелка – като родителите/настойниците се инструктират за
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19
и навременно уведомяване на личния лекар и на РЗИ;
б) класният ръководител;

в) други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние
по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
г) учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска
за лице;
8. Незащитеният контакт със заразения ученик трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
9. Идентифицираните от РЗИ – - контактни лица се инструктират за провеждане по
време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и
признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар и на РЗИ.
10. При карантиниране на контактен ученик членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на
детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и
личните лекари, независимо дали ученикът е проявил или не симптоми, с оглед на
безсимптомно протекла инфекция и възможно заразяване на възрастни в
домакинствата.
11. След отстраняване на контактните лица се извършва продължително
проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,
предмети и помещенията, с които са имали контакт в последните 48 часа, след което
стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
12. На съучениците, а при необходимост и на други лица, се осигурява
психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от
конкретната ситуация.
13. След извеждането на ученика от сградата на училището, незабавно се извършва
проветряване, влажно почистване и дезинфекция с вирусоцидно действие на:
14. Помещението, в което ученикът е бил изолиран.
15. Общите помещения , в които ученикът е пребивавал до момента на отделянето му;
16. Предмети и повърхности, до които ученикът се е допирал или е имал контакт в
последните 48 часа.
17. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

