
Ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-

19 при провеждане на присъствените занятия във Физически факултет в 

края на летния семестър на 2019/2020 учебна година. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лични предпазни средства са: 

 маска или шлем; 

 ръкавици; 

 дезинфектант за ръце. 

Набавянето на личните предпазни средства е отговорност на техния 

ползвател. Те са два вида - задължителни и препоръчителни. Прочетете 

съответния за вас раздел за евентуални изключения - само в случаите на 

изрично споменаване. 

Постоянно да се спазва задължителната дистанция от 2 метра! 

В съвременните условия премахването на поставените на общодостъпни 

места средства за хигиенизиране и дезинфекция се счита за огромно 

нарушение и при установяване ще се прилагат най-строги наказания. 

Дезинфекцията на помещенията се извършва от 

 хигиенисти: с дезинфектант - работни повърхности в отсъствие на 

уреди и подове; 

 преподаватели: с дезинфектант - повърхности на уреди и при 

желание или необходимост работни повърхности; с бактерицидна 

UV лампа. 

  



Посетителите в сградите спазват следните правила: 

1. Забранено е влизане в сградите при симптоми на заболяване; 

2. Неучастващите в учебните занятия се регистрират при охраната 
с име и часове на влизане и напускане; 

3. При влизане в сградите да се използват предоставените налични 

средства за дезинфекциране, поставени на входа или в тоалетните; 

4. При отсъствие на сапун в тоалетните да се информират 

хигиенистите, управител сгради или администрацията на факултета. 

  



Участниците в занятията спазват следните правила: 

1. Забранено е посещаване на занятия при симптоми на 

заболяване; 

2. Задължително е спазването на 2 метра дистанция; 

3. Задължително е носенето през цялото време на престой в закритите 

помещения на защитни маски или шлемове, които покриват устата и 

носа; 

4. За постигане на максимална степен на защита, съобразена с 

индивидуалните разбирания и нужди, осигуряването на маските е 

отговорност на всеки техен ползвател; 

5. Препоръчително е използването на собствени ръкавици или 

дезинфектанти за ръце; 

6. По време на работа да не се докосват очите, както и да се 

минимизира пипането на маската; 

7. При забелязани нередности своевременно да се уведомява 

преподавателят, управителят сгради или администрацията на 

факултета. 

  



Осигуряващите учебния процес спазват следните правила: 

1. Да не се допускат в помещенията лица със симптоми на 

заболяване; 

2. При съмнение за заболяване да се извършва измерване на телесната 

температура с наличния безконтактен термометър при охраната 
в сграда А. 

3. При случай на съмнение или установено заболяване лицето се 

изолира в „Клуб на физика“ на партера в сграда А до идване на 

компетентни лица. Подава се сигнал до управител сгради или 

администрацията на факултета.; 

4. През целия период на водене на занятия във всяко помещение се 

води регистър на присъстващите – име и фамилия и часови 

интервал. Тази мярка би била необходима при изискване на списък с 

контактни лица; 

5. За преподавателите в лабораторните упражнения са предвидени 

шлемове. Дезинфекцията на шлемовете се извършва чрез напоен с 

дезинфектант или обикновен спирт мек материал; 

6. 10 минути преди началото и по време на провеждане на занятията 

да се извършва проветряване на помещението, освен ако условията 

не позволяват това; 

7. Когато занятието е предхождано от друго в рамките на същия 

ден (при смяна на групата от студенти), да се извършва 

предварителна дезинфекция на помещението(виж в Общи 

положения); 

8. Да се осигури разпределение на работните места с разстояние 

минимум 2 метра между студентите, както и от работното място на 

преподавателя. Не се допуска двама студенти едновременно да 

работят върху едно и също лабораторно упражнение. 

9. При нужда от лична консултация или пояснения да се спазва 

максималното възможно разстояние. При обяснения преподавателят 

пише на дъска, а не на лист хартия; 

10.  При смяна на работните места в рамките на една група се 

препоръчва почивка за студентите, която да прекарват на открито;  

11.  В учебна лаборатория, след като един студент завърши работа и 

на същото място следва да работи друг студент да се извършва 

дезинфекция на работното място(виж в Общи положения); 

Забележка: Дезинфектантите на алкохолна основа да се използват с 

особено внимание при обработка на включени уреди и при практически 

занятия с използване на огън! 

  



Осигуряващите чистотата спазват следните правила: 

1. Ежедневно да се почистват с препарат и белина подовете на 

използваните общи помещения – коридори, стълбища, семинари и 

лаборатории; 

2. Да се въведе график за почистване на тоалетните на всеки 3 часа в 

посещаваните часове на деня; 

3. Да се дезинфекцират използваните работни повърхности в 

лабораториите по предоставен график или при поискване от 

преподавателите. 

4. Да се следи за наличност на сапун и тоалетна хартия в тоалетните, 

дезинфектант за ръце на входовете на сградите и дезинфектант или 

спирт в помещенията с учебни занятия. 

 


