ЗАЩИТЕН ПЛАН
И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
НА ВУЗФ

Безопасността и опазването на здравето на нашите студенти, преподаватели и
служители са от първостепенно значение в ВУЗФ. В ситуацията на COVID-19, ВУЗФ би
искало да осигури най-адекватните мерки за защитена и здравословна среда, позволяваща
пълното възобновяване на учебния процес, при спазване на строги противоепидемични
мерки и контрол.
Целта на настоящия Защитен план е постигане на пълно, но контролирано възобновяване
на присъствените лекции в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват
основни принципи. Затова е необходимо всички участници в учебният процес да бъдат
максимално подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка, да носят отговорност
за ограничаване на заразяването, за опазване на своето здраве, на своите близки и на
околните.
Защитният план на ВУЗФ е изготвен в съответствие с изискванията на Министерство на
здравеопазването и Министерство на образованието и науката, както и въведените към
момента противоепидемични мерки. ВУЗФ си запазва правото да го актуализира и допълва
своевременно при необходимост и в зависимост от текущата епидемиологична ситуация и
изисквания на българското законодателство.
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Какво е COVID-19?
Остра заразна болест, която се причинява от коронавирус, наречен SARS-CoV-2.
Признаци на заболяване
Съгласно дадените от Министерство на здравеопазването указания, оплакванията при
COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура (по-висока
от 37,3 градуса), кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, обща слабост и умора, мускулни
болки, липса на усещането за мирис или вкус, гадене, повръщане, диария.
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разпространението на COVID-19.
Честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, редовно
проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и
носене на защитни маски/шлемове за лице. Същите следва да се прилагат както в
университета, така и в работната среда и в обществото от останалите членове на
домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата
от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи
заболявания, вкл. деца, родители, близки, преподаватели, роднини (баби и дядовци).
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ВУЗФ
1. Учебната година започва на 05.10.2020 г. като очакваме всички наши студенти и

преподаватели. Сградата е отворена в пълната й функционалност, като следва да се ползва
при спазване на принципа на невзаимодействие, социална дистанция и добри хигиенни
практики.

2. От студентите, преподавателите и служителите е необходимо и се очаква:
➢ Да измерват всяка сутрин температурата си. Ако забележат каквито и да било

признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса, не
трябва да посещават ВУЗФ.
➢ Да разполагат с 2 (две) или повече броя защитни маски/шлемове

от подходящ материал, съобразени с възрастта и индивидуалните особености.
3. Транспорт:

Препоръчваме да не се използва градски транспорт за придвижване до сградата на
университета винаги, когато това е възможно, и превозът да се осъществява с личен
транспорт. При ползване на обществен транспорт е задължително да се носят маска
или предпазващ шлем през цялото време на пътуването.
4. Пристигане в университета

От момента на влизане в сградата следва да поставят личните предпазни средства
(маска/предпазен шлем).
Не се допуска струпване на входа на университета!
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На входа на университета се извършва контролно измерване на температурата от
рецепционист.
➢ В случай, че температурата е над 37,3 градуса, лицето не се допуска в сградата и

се насочва незабавно за консултация с лекар за преценка на здравословното
състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл.
необходимост от провеждане на тест за COVID-19. След като лицето напусне входа
на университета се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с
вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. Стриктно се
спазват превантивните и ограничителните мерки. Лицето се допуска отново в
университета само срещу медицинска бележка, че е клинично здрав и това е
допустимо.
➢ При проява на симптоматика по време на лекции се извършва контролно измерване

на температурата на лицето. В случай, че температурата е над 37,3 градуса, то
трябва да наусне незабавно сградата и се насочва за консултация с лекар за
преценка на здравословното състояние и последващи действия съобразно
конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-19. След
като лицето напусне университета се извършва щателна дезинфекция помещението
и общите части в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на
изискванията

за

дезинфекция.
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ограничителните мерки. Лицето се допуска отново в университета само срещу
медицинска бележка, че е клинично здрав и това е допустимо
➢ При наличие на един или повече симптоми на преподавател или служител и отчитане

на телесната температура над 37,3 градуса в началото на работния ден лицето не се
допуска в сградата на университета и се насочва към консултация с личния си лекар.
Лицето се допуска отново на работа само срещу медицинска бележка от личния лекар,
че е клинично здраво и това е допустимо. В случай на внезапно влошаване на
състоянието в рамките на работния ден, лицето незабавно напуска сградата на
университета, като избягва физически контакт с други лица. При възможност,
използва личен транспорт за придвижване. Осъществява консултация с личния си
лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение
дали е нужно да се направи тест. След като лицето напусне помещението се извършва
щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване
на изискванията за дезинфекция. Стриктно
ограничителните мерки.
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➢ При положителен тест за COVID-19 при всички горепосочени случаи Мениджър

„Здравна грижа и безопасни условия на обучение и труд“ отправя искане за писмено
становище от съответната РЗИ за по-нататъшни действия и предоставя списък с
контактните на лицето преподаватели, администрация и студенти. Чрез Учебен отдел
се информират студентите, които са били в контакт с лицето.
5. Мерки по време на протичане на учебния ден

➢ Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или

шлем е задължително за всички в общите закрити части на сградата на
университета - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли,
фронт офис, кафене, преподавателска стая, библиотека. В учебните зали –
носенето на маска/шлем е задължително за преподавателите, които преподават
на студенти от повече от един курс. При преподаватели, които преподават само в
един курс, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
✓ Носенето на маска или шлем в учебните зали от студентите е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са създадени съгласно действащите здравни
правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието. Същите
могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

В началото и в края на учебния ден, а по време на учебния ден се извършва регулярно
почистване.
➢ Дезинфекция на повърхностите - ежедневно трикратно се извършва влажно

почистване и дезинфекция на всички критични точки - подове в университета, бюра,
чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.
Преподавателите са отговорни студентите да напуснат учебните зали, като
последните са във вид, готов за дезинфекция.
➢ Учебните зали се проветряват по време на почивката и се дезинфекцират.
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➢ Във всички санитарни помещения и тоалетни са осигурени и се следи за

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
➢ Създаден е свободен режим за ползване на тоалетните, при засилен и стриктен

режим на дезинфекция на помещенията.
➢ Поставяне на диспенсъри за дезинфектант за ръце на входа на университета и

коридорите.
➢ Преподавателите следят за наличие/липса на защитна маска/шлем на студента,

като при установена липса по време на учебния ден информират незабавно
рецепционист, който осигурява незабавно след уведомяването еднократна маска на
студента. Студентът ще има възможност да закупи по свой избор от книжарницата на
университета еднократна/текстилна маска/шлем.
➢ Библиотеката е разделена на отделни обслужващи помещения.

➢ Използването на университетския двор се осъществява при максимално

ограничаване на влизането на външни лица. Изключение от това правило е допустимо
за придружители на студенти със специални образователни потребности (СОП), при
спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
➢ В случай на пряка комуникация един с друг, преподавателите са задължени да

спазват изискванията за физическа дистанция и носене на защитна маска или
шлем.
➢ Индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и

при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването.
➢ На видно място са поставени информационни материали за правилна хигиена на

ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни
маски.
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➢ Хранене: в кафенето на университета се спазват публикуваните на интернет

страницата на БАБХ и МЗ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от
хранителния бизнес“, а именно при неизчерпателно изброяване: осигурени са условия
и дезинфектанти (биоциди) за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и
предпазни средства - ръкавици и маски. Маските се носят задължително от целия
персонал, подменят се периодично, като

е задължително подменянето при

нарушаване на целостта им, при овлажняване или видимо замърсяване. Осигурено е
ежедневно измерване на температурата чрез системата за отчитане на телесна
температура, като при отчитане на такава, лицето не се допуска на територията на
университета. При каквито и да било болестни симптоми, възникнали по време на
работния ден, персоналът се отстранява незабавно от сградата на университета и
лицето се допуска отново на работа само срещу медицинска бележка от личния лекар,
че е клинично здраво и това е допустимо.

6. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на студент,

преподавател или служител се изпълнява Протокол, съгласно всички въведени изисквания
на действащото българско законодателство.
Определеното лице от ръководството на университета за координиране на
изпълнението на настоящия Защитен план и за упражняване на контрол е Васил
Гълъбов.

Изготвен на:

31.08.2020 г.

Изготвен от:

доц. д-р Радостин Вазов,
зам.- ректор по европейски проекти и продължаващо обучение
във ВУЗФ
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