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На основание ч:г . 259. at. 1 от 311 УО u ч.-г . 63. a.i. 1. аа . 4 и a.i. 5 от Закона за здракето и
заповед No РД-01-124/1 З . ОЗ .2020 г . на мщиисгъра па заравеопазването за въвеждаие iia
проты воепыдемични мерки Hd територията на Република fiългария и във връзка с
ооявеното с Усшспле от 13.03.2020 r.ia Народното събрание на Уепуоi ика България
извънре ;[ нл ио: южсиис в Република fiългария
I. НАРЕЖДАИ :
l. Всички иедагогически сиеци anисти да препгинат kbM работа от дома за
изпъ:игсгше на с :ry жебпитс ии задъ:i жены я , за реа,цгзацня иа дистанционно обучеш[с на
" отени пет
учениците, на които прсподават . За работен ден се счыта дсн , в който са отра о
часа дпевно, снързашг с подготонка гга материа ьи , нужни за дистаиционно обучение .
лровеждагге на е: гектроллн уроци . оылайн консу:ггацыи с учени i ш и родите:ги , ырлверка
на тестове и ко F гтроz ни работи . Дистанцилнпото обученис да се организира от всеки
учител , чрез възможнлсгитс гга елекгрошгия аневник и друти о' езилатци ппатформщ за
оллайн срещи и конферелции , каггго и чрез възлгожлостите на еоциа.i ните мрежи чрез
групите на к:гасовете . Всеки учиге: с сац определя съобралго леобхолимос rга дали п tе
преподава ново учебно съдържание или ше затвър•мдава вече изучено учебно
съдържалие .
2. Замесгник-директора по учебпо -произиодствената дейыост да лрс>шне къ .г
работа аг до>га за изпъ шение на с;q•ксоните си задъ: гжения . в тока чис iо
ри
а.l министративна дсяност и осъп t есгвяване на дистанпионло обучение . 11
исвъзможност - да извършва свлята ,зейност при засилсиа дезинфскция к учи.тишна
сграда . Задълж [гтелно да използна .тични предпазгш средсгва .
З . 1lомоигно -обс :гужваип+ ят персона~ г да изпълнява мужебщгте си задъжелля в
ус.говыя на разпо;гожение па работода r еля , като задължите:що по грас l шк да ыца на
работа в учи :i ишс минил+r ц сдин хигиеиист за извършване на дсзинфек it илгп [и дейности .
съгласно разписания а: ьглритъм за дсзинфекция от иинисгьра на з ;t равеопазването в
усаовията на изкънредло по:iожеыие . Залължително използват .шчни прсапазны средства .
=1. Адмлшимративният ыерсопал - секретар и г: гавегг счетово:t ите:г да преиинат към
работа от доца при възцожност. лри невъзможност да изпълнякаг саужео' ниге си
за,' гь :гжеиия в у • гилище ири заси: геп режии на дсзынфскцы н на рабопипс плмеп t еття .
Злцъ.тжително изпо:i зват личпн преzшазпи средс'гиа .
при
5. С : п >r.пте:гите , колто изиъ:шяват своите задължепия в учы :гищната сграда
дел
. 6.
всеки
работен
кыига
за
прысгигане в учи :шще по: гагат подписа cu в присьствена
на
отчигаt
гс
педагогическгггс спепиалисти отчигат рао' отното си креис в б:ганка за
работно врсце в усаовията на извънреднл папожение .

II. ЗАБРАI цIВАМ :
1. Досrг,па ыа у2юници , рллителы ы вvпшии посстите;щ в сградата на училището .
Преиорьчвах коауникацията със и ежду стужителите да се осъществяна пл телефон
и / и : ш с-mai1. електронен дневник. социа,-гии нрежи илр. 1З случай на пеог.аожиа
неоохлдимост външии лнца ще оъ,lат доп }• скани до сградите, слел каго г- н Гтавев поsучи
потвърж ;tеыие пл телефон от аиректора иа учиищсто .
2. j[оиускансто па .i ица в каранты нен nepuon unu със сииптоии на осыри заразны и
респираторны заболяваиия в у•чеониге сграlи . Настоящата заиовец н; шза в сип-га от
16.03.2020 година и се пры.тага до 29.03.2020 ronuua unu второ нареждане .
Настояи[ата заиовед да сс сведе до знани zго ita всички служите:гн и педагогически
специаi исти от г-жа Барюлва.
Коптрол по изпълнение иа заповедта ute осьществявам лично !

Геор (Цпев
Дир4~гстр гга ПТГ ,. Н.&сггг(пров "
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