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ЗАПОВЕД 

 
№ 389/03.04.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 15 от Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и въвеждането на противоепидемични мерки на територията на 

Република България и във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно 

положение, при спазване на намалено работно време, и във връзка с  чл. 138а, ал. 2 от Закон 

за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народтоно събрание от 13.03.2020 г. и моя Заповед № 383/14.03.2020 г.  

УТВЪРЖДАВАМ: 

График за работа  на непедагогическия персонал за периода 06.04. – 10.04.2020 г. и 

21.04.-30.04.2020 г., приложен към настоящата заповед.  

Задължения на служителите и работниците по изпълнение на графика за дежурство 

Главен счетоводител, касиер, ЗАС и домакин:  

 Изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика, като осъществяват  

ежедневна комуникация с  директора или упълномощения зам. директор. 

 Изпълняват задълженията си в училище при засилен режим на дезинфекция на 

работните помещения, като задължително използват лични предпазни средства, 

работят в отделни помещения или при необходимата препоръчителна дистанция. 

 Спазват препоръките за прпедпазване от опасностите по време на пътуване на и 

връщане от работа.  

 Стриктно спазват инструкциите в картата за оценка на риска на работните места 

Работници подръжка и хигиенити:  

 Изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика, като осъществяват  

ежедневна комуникация с  директора или упълномощения зам. директор. 

 Изпълняват задълженията си в училище при засилен режим на дезинфекция на 

работните помещения, като задължително използват лични предпазни средства, 

работят в отделни помещения или при необходимата препоръчителна дистанция 

 При работа на открито работят самостоятелно при спазване на нужната дистанция.  

 Спазват препоръките за прпедпазване от опасностите по време на пътуване на и 

връщане от работа.  
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 Ежедневно прилагане на хигиенни мерки в учебния корпус, като се включва 

дезинфекциране на използваните работни помещения и твърдите повърхности /дръжки 

на врати, телефони, клавиатури, работни маси и др./ 

 Стриктно спазват инструкциите в картата за оценка на риска на работните места 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители и работници в училището 

срещу подпис за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта осъществява директора. 

 

ДИРЕКТОР: инж.Н.Христова 
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