
Ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19 при
провеждане на присъствените занятия във Физически факултет през зимния
семестър на 2020/2021 учебна година.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Лични предпазни средства са:
· маска или шлем;
· ръкавици;
· дезинфектант за ръце.

Набавянето на личните предпазни средства е отговорност на техния
ползвател. Предоставените дезинфектанти в общите пространства на сградите
могат да се използват от всички посетители.

Забранено е влизане в сградите на лица в карантинен период или със
симптоми на остри заразни и респираторни заболявания (повишена
температура, кашлица, затруднено дишане и други);

Постоянно да се спазва задължителната дистанция от 1,5 метра!

Задължително е носенето на защитни маски или шлемове, които покриват
устата и носа, в общите закрити части на сградите.

Премахването на поставените по време на извънредното положение на
общодостъпни места материали и уреди 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 – подове и работни повърхности в отсъствие на уреди;

· преподаватели - повърхности на уреди и при желание или необходимост
работни повърхности.



Посетителите в сградите спазват следните правила (в допълнение към
ОБЩИ ПРАВИЛА):

1. При влизане в сградите да се използват предоставените налични
средства за дезинфекциране, поставени на входа, етажите или в
тоалетните;

2. При отсъствие на дезинфекционни материали в санитарните
помещения, входовете на сградите или на етажите да се информира
управител сгради или администрацията на факултета.

3. До 31.12.2020 г. се забранява достъпа на външни посетители.
Препоръчва се комуникацията със служителите да се осъществява по
телефон и/или електронна поща. В случай на неотложна необходимост
външни лица се допускат след като служителят от охраната получи
потвърждение от съответния служител/преподавател.



Участниците в занятията спазват следните правила (в допълнение към
ОБЩИ ПРАВИЛА):

1. Задължително е спазването на 1.5 метра дистанция; Настаняването в
аудиториите се осъществява при спазване на тази дистанция или в
съответствие с указващите табели, ако има такива.

2. Задължително е носенето на защитни маски или шлемове, които покриват
устата и носа, в общите закрити части на сградите. Предпазното средство
се носи и по време на час, освен от преподавател или студент, който говори
в момента. В това време да се спазва максимална възможна дистанция.

3. В случай на забравена, изгубена или повредена маска студентът има
право да получи една маска от охраната в сграда А;

4. При забелязани нередности своевременно да се уведомява
преподавателят, управителят сгради или администрацията на факултета.



Осигуряващите учебния процес спазват следните правила (в
допълнение към ОБЩИ ПРАВИЛА):

1. Да не се допускат в помещенията лица с видими симптоми на заразни и
респираторни заболявания;

2. При съмнение за заболяване да се извършва измерване на телесната
температура с наличния безконтактен термометър при охраната в
сграда А.

3. Всеки преподавател има право на един служебен шлем. Дезинфекцията
на шлемовете се извършва чрез напоен с дезинфектант или обикновен
спирт мек материал;

4. Аудиториите, лабораториите и всички помещения, които се ползват от
преподавателите и студентите, да се проветряват по време на всяка
почивка между часовете.

5. Да следят студентите да са настанени така, че да е спазена физическа
дистанция между тях най-малко от 1,5 м. Поради това не се допуска двама
студенти едновременно да работят върху едно и също лабораторно
упражнение.

6. 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;

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. Всички подове и повърхности, дръжки на врати, ключове за осветление,
бутони на асансьори, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. да се
почистват и дезинфекцират ежедневно двукратно по график и при
поискване от преподавател.

2. Да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен
сапун или дезинфектанти на входа на сградите, етажите и тоалетните.



При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена
температура, кашлица, хрема и други):

1. Ако лицето се намира в сграда на Физически факултет:

· се освобождава от работа/занятия и напуска незабавно сградата;

· след като напусне помещението, преподавателят съобщава на управителя
на сградите и в кратък срок се извършва щателна дезинфекция с биоцид с
вирусоцидно действие;

2. В общия случай:

· Лицето със симптоми е длъжно да се свърже по телефона с
общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна
инспекция, откъдето да получи указания според случая.

· Лице с потвърдено заразяване с COVID-19 информира по телефона декана,
който трябва незабавно да се свърже със съответната регионална здравна
инспекция (РЗИ). Идентифициране на контактните лица и мерките, които
да се предприемат, включително лицата, които се поставят под
задължителна карантина, се разпореждат от РЗИ.

· Потвърдените случаи на COVID-19 (заразоносители/асимптоматични лица
и лица с клинични оплаквания) подлежат на задължителна изолация и
лечение в домашни условия за период от 28 дни от датата на
потвърдителното лабораторно изследване. В периода на задължителната
изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си
или мястото, в което са посочили, че ще пребивават.

· Изолацията на лицата по т. 10.3 в домашни условия се преустановява след
изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един
отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно
верижна реакция за доказване на COVID-19.

· При положителен резултат от проведено изследване по метода на
полимеразно верижна реакция за COVID-19 изолацията в домашни условия
на лицето се удължава до получаване на отрицателен резултат от
проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за
COVID-19.


