
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕВРО-АЛИАНС 

В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 

 

Този документ обхваща условията на работа в езиков център ЕВРО-АЛИАНС за 

периода на извънредната епидемична обстановка в Република България, въведена с Решение 

№325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година. 

Първостепенно значение в работата на ЕВРО-АЛИАНС е опазването и защитата на 

здравето и безопасността на децата. В условията на извънредна епидемична обстановка 

спазването на строги правила и процедури от различните участници в процеса е предпоставка за 

защитата от корона вируси. 

Езиков център ЕВРО-АЛИАНС се отваря от 1 юни, 2020 год. за посещение от всички 

обучаеми деца, чийто законни представители декларират информирано съгласие за спазване на 

мерките по време на извънредната епидемична обстановка. 

I. Основни предпазни мерки и дейности в ЕВРО-АЛИАНС. 

1. Посещението на езиковия център е допустимо само за деца, които са записани в групово 

обучение през учебната 2019-2020 год. или са на индивидуално обучение. 

2. Посещението на езиковия център става след декларирано информирано съгласие, 

изразено от законните представители на децата, за спазване правилата за работа в 

посочения период, съгласно писмена декларация. 

3. Броят на децата в едно помещение е не повече от десет. 

4. Преди и по време на занятията при съмнение от персонала на заболяване на детето се 

измерва температурата. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса и/или признаци на 

заболяване, се уведомява незабавно родителя на детето. 

5. При изискване от родител, детето може да е със собствена предпазна маска в учебната зала. 

6. По време на занятията преподавателите ползват правилно поставена предпазна маска или 

прозрачен шлем. 

7. При влизане в учебната зала на всяко дете и се извършва дезинфекция на ръцете. 

8. Не се допуска влизането на придружители на децата в учебните помещения. 

9. С цел предпазване от събиране на групи от деца, излизане от залата за почивка не се 

допуска. 

10. Посещението на тоалетните става само по едно дете, след което ръцете на детето отново се 

дезинфекцират при влизане в залата. 

11. Напускането на залата и сградата се извършва под ръководството на преподавателя, без 

струпване на деца на стълбища и коридори и с разстояние между децата от 1,5 м. 

 

III. Основни правила за почистване по време на извънредна обстановка 

1. Почистването по време на извънредната обстановка да се извършва в съответствие с общите 

правила за почистване и дезинфекция по време на епидемична обстановка. 

2. Персоналът отговорен за хигиената да бъде инструктиран за стриктно спазване на условията 

за почистване. 

3. Преди влизане на обучаемите в учебната зала да се извършва от персонала дезинфекция на 

бюрата, масите, клавиатури, бели класни и интерактивни дъски и други, с които обучаемите имат 

контакт. 

4. Прилагането на препаратите трябва да се извършва в съответствие с инструкциите. 

5. Контейнерите за изхвърляне на отпадъци да са достъпни по безопасен начин (сменяеми 

торби за еднократна употреба). 


