
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. КАЗАНЛЪК 

 

ИНСТРУКТАЖ 

НА ПОМОЩНО–ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 

 

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от 

Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 

август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 

май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет 

от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. , Решение № 482 на 

Министерския съвет 15 юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и 

предложение от Главния държавен здравен инспектор се определя: 

 

1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/:  

• Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на помещенията  

- Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните занятия) влажно 

почистване и дезинфекция на всички критични точки. 

- Във всички санитарни помещения е необходимо да се следи за своевременното осигуряване 

на консумативи за дезинфекция. 

• Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: подови покрития, 

бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, парапети, тоалетни, мивки, 

кранове и много други често докосвани с ръце повърхности;  

• При наличие на потвърден случай на коронавирус се извършва почистване и дезинфекция на 

повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, помещението и общите части;  

• Организация на дежурството на помощния персонал  

- за всеки етаж и за всяко отделно крило отговаря по един хигиенист;  

- за санитарните помещения отговаря един хигиенист.  

 

2. Начин на приложение на дезинфектантите  

• Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху повърхностите 

или такива, от които се приготвят разтвори преди употреба;  

• Третират се всички малки повърхности - дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.;  

• Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей;  

• Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, предварително напоена със 

разтвора за дезинфекция;  

• Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като същите се 

събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя;  

• Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват под формата на 

концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за директна употреба.  

• Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие;  

• Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на помещението, последващо 

забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора до 

третираните повърхности и др.  


