
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ 

В УЧЕБНИТЕ БАЗИ НА ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРЕСТИЖ 

СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ 

В учебните зали се осигурява дистанция от минимум 1,5 метра между курсистите. Всяка учебна 
маса/чин се използва само от 1 курсист. 

Физическа дистанция от не по-малко от 1,5 метра се спазва във всички помещения, офиси и 
прилежащите към тях площи. 

Организацията на занятията се прави така, че по едно и също време в една учебна база да 
няма обучение на деца и възрастни. 

Не се допуска контакт между деца от различни групи в общите части на базите (фоайета, офиси 
и др.) във времето преди и сред учебните занятия, както и в междучасията, ако има такива. 

Децата се посрещат и изпращат от служител на входа. Не се допуска влизането в учебните 
помещения на родители и придружители. 

ХИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА 

Всеки ден, преди началото на учебните занятия, се прави основно почистване и дезинфекция 
на помещенията, като се ползват препарати, според изискванията и предписанията на 
Националния център за заразни и паразитни болести. 

Всички т.нар. повърхности на досег (дръжки на врати и прозорци, бутони, клавиатури, ключове 
за осветление и др.), както и всички плотове на маси и бюра, седалки и облегалки на столове, 
учебни дъски се почистват с дезинфектант на спиртна основа под формата на спрей или гел.  

Кошовете за отпадъци се изхвърлят, почистват и обработват с дезинфекциращ препарат. 

Два пъти на ден, във времето между учебните занятия, се прави периодично почистване: 
санитарните и общите помещения се почистват с дезинфектиращ препарат, а  повърхностите 
на досег се почистват с препарат на спиртна основа. 

След приключване на всяко занятие, до началото на следващото, учебните зали се 
проветряват основно. 

СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ХИГИЕНА НА КУРСИСТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Осигурява се наличие на дезинфектанти и почистващи препарати за ръце, които се ползват 
чрез диспенсери, за да се избегне пряк контакт. 

Преподавателите  измиват с вода и сапун и дезинфекцират ръцете си преди всяко занятие с 
курсисти. Служителите измиват и дезинфекцират ръцете си преди началото на работния ден и 
периодично на всеки 4 часа след това. 

Не се допускат на работа преподаватели и служители, както и посетители и курсисти, с прояви 
на остри респираторни заболявания. 

Преустановява се зареждането на диспенсерите с вода, както и приготвянето и предлагането 
на курсистите на кафе и чай. 

По време на учебните занятия се използват лични предпазни средства: маска или шлем. 
Посетителите и служителите в офисите трябва да имат поставена защитна маска за лице. 
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