ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ВАРНА
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ДАРИНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР

АЛГОРИТЪМ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ТЕСТВАНЕ НА
УЧЕНИК/УЧИТЕЛ/НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА COVID-19 И
ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ

При достигната 14-дневна заболеваемост на населението в общината над 250 на 100 000
души, се преустановява присъствения образователен процес във всички училища в общината.
Въведената мярка може да не се прилага и учениците могат да провеждат присъствени учебни
занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:
1. Създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи
антигенни тестове веднъж седмично на учениците от съответните класове (които провеждат
присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в
провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване. За учениците със специални
образователни потребности, изследването се провежда в домашни условия;
2. В случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване
за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за
обучение от разстояние в електронна среда.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Провеждане на проучване сред учителите и непедагогическия персонал за наличие
на „зелен сертификат“, който се изисква за осигуряване на безопасна среда за
учениците.
2. Осигуряване на необходимите тестове за учители и непедагогически персонал и
провеждане на периодичното тестване.
3. Провеждане на информационна кампания сред родителите за възможността за избор
на присъствено обучение при осигурена безопасна среда в училище и начина и вида
на тестовете, които ще бъдат използвани за периодичното тестване.
4. Провеждане на анкета под формата на Google формуляр и събиране на информация
за процента родители, които желаят децата им да се обучават присъствено (над 50%
за паралелка).
5. При достигане на 30% желаещи родители от една паралелка, се организира
присъствен образователен процес. Осигуряват се необходимия брой тестове за

провеждане на изследване веднъж седмично. Класният ръководител провежда
онлайн родителска среща, на която избира двама или трима родители на ученици от
класа, притежаващи зелен сертификат, които имат желание да се включат в
подпомагане процеса на тестване на учениците и прави проучване за наличие на
ученици, притежаващи зелен сертификат, които са изключение и няма да бъдат
периодично тествани.
6. Периодично провеждане на анкета по формата на Google формуляр за актуализиране
на информацията за процента родители, които желаят децата им да се обучават
присъствено (над 30% за паралелка).
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТВАНЕТО
1. Всеки понеделник и четвъртък, или всеки първи присъствен ден от седмицата, всички
учители/непедагогически персонал, които не разполагат с валиден зелен сертификат,
извършват самотестуване с бърз антигенен тест за SARS-CoC-2 в началото на деня при
влизане в учебното заведение.
2. Всеки понеделник, или всеки първи присъствен ден от седмицата, за всички ученици, които
не разполагат с валиден зелен сертификат, се организира тестване с бърз антигенен тест за
SARS-CoC-2 в началото на деня преди началото на учебните занятия.
3. За подпомагане процеса на тестване на учениците се включват родители, изявили желание
и разполагащи с валиден зелен сертификат.
4. Преди началото на тестването, ЗДАСД предоставя на всеки класен ръководител точен брой
тестове за всяка паралелка, заедно със списък и графи за отчитане на резултатите.
5. Училищният екип, ангажиран с подпомагане процеса на тестване (класният
ръководител/учителят по предмет/учителят в група за ЦОУД/родител/медицинско лице с
валиден зелен сертификат или предварително тестван), провежда тестването на учениците,
чиито родители са попълнили и предоставили декларация за съгласие за тестване с
неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, в началото на учебния ден за всеки етап.
6. По време на тестването всички присъстващи ученици, педагогически/непедагогически
персонал, родители са със задължително поставени предпазни средства – защитни маски за
лице и предпазни ръкавици за еднократна употреба.
7. След приключване на тестването на учениците, член на училищният екип поставя
използваните негативни тестове и техните опаковки в черен чувал за отпадъци и го предава
на дежурната хигиенистка на етажа, която ги изхвърля директно в контейнерите за
отпадъци.
8. След приключване на тестването на педагогическия и непедагогическия персонал, касиердомакина или дежурната хигиенистка на етажа, събират използваните тестове с негативен
резултат и техните опаковки в черен чувал и го изхвърлят в контейнерите за битови
отпадъци.
9. В случай на наличие на положителен тест за COVID-19, отпадъците се поставят в отделен
черен чувал и в специален контейнер за биологични отпадъци, който се съхранява в
помещение с ограничен достъп – стая с главно ел. табло, като в последствие длъжностно
лице, определено в нарочна заповед на директора, ги предава в РЗИ – Варна по указание на
Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА
COVID-19 НА УЧЕНИК
1. При отчитане на положителен тест на ученик/ученици, класният ръководител/член на
училищния екип незабавно информира директора и/или заместник-директорите.

2. Ученикът се отвежда незабавно в предназначеното за целта място във фоайето на партерния
етаж, докато не бъде взет от родител.
3. На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
4. Член на училищното ръководство незабавно осъществява връзка с родителите/настойниците
и изисква да организират прибирането на ученика, като се съобразяват с необходимите
превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при
възможност).
5. На родителите/настойниците се припомнят 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 антигенен или PCR тест COVID19 в лабораторни условия.
6. При напускане на класната стая от ученика/учениците, дали положителен резултат на
неинвазивния антигенен тест, учениците от паралелката се преместват в друга стая,
предварително предназначена за целта, а в класната стая се извършва дезинфекция в кратък
срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
7. След като ученикът напусне предназначеното за целта място във фоайето на партерния етаж,
се извършва дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на
изискванията за дезинфекция.
8. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици.
9. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само след представяне на
валиден документ, че е клинично здрав или за отрицателен резултат от лабораторно
изследване за COVID-19.
АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА
COVID-19 НА СЛУЖИТЕЛ
1. При отчитане на положителен тест на служител, той незабавно информира директора или
заместник-директорите.
2. Служителят незабавно напуска сградата на училището.
3. В помещенията, в които е пребивавал заразения учител/служител се извършва дезинфекция
в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
4. На учителя се осигурява заместник.
5. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки за останалите служители.
6. Служителят се допуска отново на работа само срещу негативен резултат от PCR тест.

Настоящият алгоритъм е разработен съобразно възможностите на училището, наличната
материална база, спецификата на училището, както и съгласно „Насоки за обучение и действия в
условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална
образователна подкрепа през учебната 2021-2022 година“, Утвърдени със Заповед № РД094756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД094982/14.12.2021 г. Алгоритъмът е утвърден със Заповед №РД 07-200/11.02.2022 г. на директора и
подлежи на актуализация при промяна на обстоятелствата по създаването му.
Настоящият алгоритъм се публикува на интернет страницата на училището и се свежда до
знанието на всички участници в образователния процес.

