
 
 ОУ „Свети Климент Охридски“  

с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 
тел.: 052/673-264; e- mail: oukichevo@abv.bg 

ЗАПОВЕД  

№ 326-РД-09 -326/ 01.08.2022г. 

            На основание чл.257, чл.258 и чл.259 ал.1от ЗПУО, заповед РД-01-128/29.07.2022 

г. на РЗИ Варна във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативен план за 

справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 

14.07.2022 г.,   

Н а р е ж д а м 

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки в ОУ „Св.Кл.Охридски“ във 

връзка с въведените такива на територията на област Варна  за срок от 01.08.2022 г. до 

31.08.2022 г. както следва: 

1. Лицата, които имат контакт с външни посетители, който не може да бъде ограничен 

са на следните длъжности: 

- директор; 

- учители; 

- домакин; 

- чистач. 

При посещение в училище на външен посетител, лицата, посочени по-горе  са длъжни да 

имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,  

2.  Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на 

открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа 

дистанция от 1,5 м. 

3. Провеждане на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:  

а) редовно проветряване и дезинфекция;  

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести 

(повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);  

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, осигуряване на сапун и вода 

и дезинфектант; 

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-

малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице; 

4. Дезинфектант за ръце на входа на обекта; 

5. На входната врата информационни табели  за задължението за спазване на физическа 

дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на 

училището. 

6. Недопускане на външни лица в сградата на училището. Да се използват средствата на 

информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят 

съответните услуги в електронна среда. Допускат се посещения на външни лица по 

изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените 

противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на 

защитна маска за лице. Ограничението не се отнася за контролните органи при 

осъществяване на контролната им дейност.  

7. Заповедта влиза в сила от 01.08.2022 г.  



8. Заповедта да се публикува на интернет страницата на ОУ „Св.Кл.Охридски“ 

с.Кичево. 

Контрол по изпълнение на заповедта поемам лично. 

Заповедта да се доведе до знанието на ученици, учители, родители. 

Директор:………………………….. 

/ Марина Семова/ 


