
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Във връзка с епидемиологичната обстановка на територията на Република 
България, както и с оглед опазването на здравословното състояние на всички работещи в 
представляваният от мен университет, спазване разпоредбите на правителствени заповеди 
и опазване здравето на всички трети лица

На основание чл. 21, ал. 1 от АПК и чл.32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и във връзка със заповед 
№ РД-01 -609/2 ].10.2020г. на министъра на здравеопазването относно 
противоепидемичните мерки за страната, считано от утвърждаването на заповедта ми

1. Да се извърши извънреден инструктаж на всички преподаватели, служители и 
студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“.

2. Инструктажът да се проведе в срок от 10 дни от издаването на настоящата заповед.
3. Програмата, инструктажът и свързаните с тях материали са неотменна част от 

заповедта (Приложения 1, 2) и ще бъдат качени на официалния сайт на ПУ. От своя страна 
всеки факултет/филиал/отдел/звено да запознае по подходящ начин подопечния си 
персонал.

4. За провеждането на извънредния инструктаж деканите на факултети, директорите 
на филиали, ръководителите на отдели и звена да върнат писмен отговор по имейла на 
fpetrova@.uni-plovdiv.bg със следния текст:
„Декларирам, че инструктажът по Заповед №....  на ректора на ПУ е получен, качен на
сайта на факултета/филиала/отдела/звеното......... (наименованието) и с него са запознати
и се задължават да изпълняват всички преподаватели, служители, хонорувани 
преподаватели, както и студентите, които се обучават във факултета/филиала. Подпис:

Препис от заповедта да се сведе до знанието на деканите на факултети, директори 
на филиали, ръководителите на отдели и звена, хоноруваните преподаватели, управители 
на сгради/общежития, за сведение и изпълнение.

З ^ О В Е Д

гр. Пловдив, 2020 година

Н А Р Е Ж Д А М :

Ректор на Пловс ,,Паисий Хилендарски“
ПРОФ. Д-Р РУВ



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Приложение 1

П Р О Г Р А М А

за провеждане на извънреден инструктаж във връзка с разпространението и 
предпазване от коронавирус (COVID-19)

Запознаване на преподавателите, служителите и студентите с:

1. Епидемиологичната обстановка, в която се намира страната и 
препоръчителните мерки във връзка с това, описани в заповед № РД-01- 
609/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването: 
https://www.mh.government.bg/iTiedia/filer public/2020/10/21/zapoved ob6ti mer 
ki 21 10 20 l.p d f

2. Мерки за обща дезинфекция, съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните 
мероприятия в обекти с обществено предназначение“: 
https://www.mh.government.bg/media/filer public/2020/03/25/ncipd recomm disi 
nfection covid!9 dobavjane grajdani.pdf

3. Мерки за ограничаване на контактите на работното място, с външни 
посетители/фирми/доставчици, и в личният живот.

4. Мерки за лична хигиена, вкл. и с „Техника за хигиена на ръцете с вода и сапун“ 
и „Техника за хигиена на ръцете е дезинфектант на алкохол на основа“ от 
окачените брошури/инструкции.

5. Почистване на повърхностите на работното място с дезинфектант -  дръжки на 
врати/прозорци, ключове за осветление, клавиатури, бюра, телефони и др. 
подобни.

6. Необходимостта от носенето и правилното използване на лични предпазни 
средства и предпазни маски.

7. Забрана за допускане до работа на преподаватели, служители и студенти с 
положителен резултат от тест за COVID-19, за който е докладвано по 
установения ред или има издаден болничен лист за поставяне под карантина.

8. Преподавателите, служителите и студентите да уведомяват преките си 
ръководители/ съответния учебен отдел, в случай че не се чувстват добре и/или 
имат грипоподобни симптоми.

Изготвил:

инж. Фани Петрова, дл. лице по БЗ
23.10.2020 г.

https://www.mh.government.bg/iTiedia/filer
https://www.mh.government.bg/media/filer


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Приложение 2

И Н С Т Р У К Т А Ж

Във връзка с предпазване от коронавирус (COVID-19) на работното място, 
съгласно заповед на ректора № ............2020 г. и програмата

Уад..-етЦ̂ Д0..А0<Ю
1. Всички работещи да спазват стриктно разпоредбите и правилата в следващите заповеди, които 

ще бъдат качвани на официалния сайт/ поставяни на видно място на информационни табла/ 
разпращани по имейл.

2. Въвежданите разпоредителни и ограничителни мерки се прилагат за всяко работно място и във 
връзка с всеки един контакт, както между работещите, така и със студенти, партньори и всички 
трети лица.

3. Всички работещи, влизащи в пряк контакт с трети лица, да носят маски и лични предпазни 
средства. При изпълнение на служебните си задължения всеки един да е на максимално 
възможно разстояние от колегите си.

4. Погрижете се работното място да е чисто, подредено и хигиенично; проветрявайте 
помещенията редовно.

5. Повърхностите (бюра, маси, други) и предметите (телефони, клавиатури), както и дръжки на 
врати, прозорци, ключове за осветление трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.

6. Насърчете работещите, сътрудниците и студентите да си мият ръцете редовно и добре, да 
използват дезинфектантите в санитарните помещения и където още са поставени.

7. Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете 
се да бъдат пълнени редовно.

8. Поставете на видно място материали, които насърчават миенето на ръце; обърнете се към 
местната служба по здравеопазване РЗИ или потърсете такива на www.WHO.int.

9. Погрижете се работещите и външни хора да имат достъп до места, където могат да измият 
ръцете си с вода и сапун/дезинфектант.

10. Поставете на видно място плакати, указващи поддържане на добра респираторна хигиена на 
работното място и я насърчавайте.

11. Погрижете се на работното място да имате на разположение защитни маски, шлемове, както 
и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, 
докато са на работа. Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките 
и маските, добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.

12. Избягвайте събиране на големи групи през работно време и през почивките; груповото 
идване/отиване на работа.

13. Посъветвайте работещите, преподавателите и студентите да проверяват редовно съветите за 
пътуване, публикувани от националните власти, преди да пътуват в командировка.

14. Информирайте работещите, преподавателите и студентите си, че всеки, който има дори лека 
настинка, или температура, е препоръчително да си остане у дома. Това важи и за хора, които 
са взели обикновени медикаменти като парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, 
които могат да прикрият симптомите на зараза.

15. Ясно информирайте работещите, преподавателите и студентите си за задължението им да 
уведомяват при положителен тест за COVID-19, както и за правото им на отпуск по 
болест/карантина.

Изготвил:
инж. Фани Петрова, дл. лице по БЗ
23.10.2020 г.

http://www.WHO.int

