НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕДИНСТВО”- ПЛЕВЕН
гр.Плевен ул. „Бяло море” № 2; тел. 064 824280
GSM: 0877 652565; e-mail: nu-edinstvo@abv.bg
ЗАПОВЕД
№ РД 12-84/10.11.2021 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
и чл. 31, ал. 1, т. 2, т.24 и т. 34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите,
специалисти, в съответствие с Насоките

директорите и другите педагогически
за обучение и действия в условията на

извънредна епидемична обстановка в училищата утвърдени със Заповед № РД094247/08.11.2021г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01911/08.11.2021г. на министъра на здравеопазването.
НАРЕЖДАМ:
1. В сградата на училището не се допускат:
1.1.Родители и външни посетители в сградата на институцията;
1.2.Ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или
отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са
изразили съгласие за изследване два пъти седмично;
1.3.Лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили
съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с
неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не
разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване или отрицателен
резултат от лабораторно изследване, удостоверение за наличие на антитела срещу
SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на AntiSARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml.
1.4. Лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на
учениците.
2. При неотложна необходимост външни лица да влязат в сградата на училището е
необходимо да се легитимират и да представят активен зелен сертификат, валиден
PCR тест или валиден антигенен тест пред дежурния служител, който информира

директора за целта на посещението и след потвърждение ги допуска в сградата на
училището със защитна маска на лицето до съответното помещение.
3. Ако е наложително (доказано извършването на услугата не може да бъде
осъществено до отмяната на извънредната обстановка) служителят, може да
допусне лице в сградата само след потвърждение от директора и да го придружи до
съответното длъжностно лице, което ще обслужи или ще извърши услугата.
Задължително се използват лични предпазни средства (маска).
4. След всяко посещение се извършва дезинфекция на всички повърхности, с които
външните посетители са били в контакт.
5. Класните ръководители на паралелките в срок до 16.11.2021 г. да запознаят с
настоящата заповед родители и ученици с необходимите пояснения и аргументация.
6. В срок до 15 ноември заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на
училището от Маргарита Баткова – старши учител ГЦОУД.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица срещу
подпис.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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