Средно училище " Свети Климент Охридски "
с. Стамболово, , 03721/0879406488,kl.ohridski.stambolovo@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
Средно училище " Свети Климент Охридски "
от – Севдегюл Шевкет, на длъжност домакин
1. Учебните помещения в сградата на училището се проветряват по време на всяко междучасие.
2. Влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки
на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии,
мивки, кранове и др. се извършва ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната),
както следва:
2.1. преди началото на смяната – от 6,30 до 07,00 часа
2.2. в края на смяната – от 13,00 до 13,30 часа
3. Всяко междучасие се извършва дезинфекциране на повърхностите, мишките, клавиатури и
инструменти в кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците
(излишното се изтрива).
4. Кофите за боклук се изхвърлят поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират, както
следва:
4.1. по време на излизане в почивки – от 10,00 до 10,30 часа
4.2. при почистване на помещенията – от 13,00 до 13,30 часа
4.3. в края на работния ден – от 16,30 до 17,00 часа
5. Тоалетните се почистват с почистващи препарати и се дезинфекцират поне два пъти дневно, както
следва:
5.1. преди началото на смяната – от 6,30 до 07,00 часа
5.2. след приключване на смяната – от 13,00 до 13,30 часа
6. В санитарните помещения и тоалетни се извършва проверка за наличие на течен сапун или
дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия поне два пъти дневно.
7. Дезинфекцията не се извършва в присъствието на деца и ученици.
8. При извършване на дезинфекцията се използват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на
биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и смеси, публикуван на електронната страница на
Министерството на здравеопазването.
Настоящият протокол важи за учебната 2020-2021 г.
Настоящият протокол може да бъде допълван и променян в зависимост от епидемичната ситуация в
училището.
При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се
увеличават от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
Настоящият протокол е съставен в съответствие с Насоки за работа за системата на училищното
образование през учебната 2020 – 2021 г. в условията на COVID-19.
Директор: .......................................
Медицинско лице: .......................................

