
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ 

ВАПЦАРОВ“, с. ВЪЛЧИТРЪН 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

   

         УТВЪРДИЛ: 

 ДЕТЕЛИН ЛУНГОЛОВ 

        Директор на ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“ 

 

Подовете в класните стаи и коридорите, чиновете, дръжките на вратите, 

тоалетните чинии, мивките, крановете и други често докосвани с ръце повърхности 

подлежат на ежедневна трикратна дезинфекция.  

ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 

Малки повърхности - чиновете, дръжките на вратите, тоалетните чинии, 

мивките, крановете 

 Повърхностите директно се опръскват с дизенфиктантите или се обтриват  

с чиста кърпа, предварително натопена в дезинфектанта.  

 Цялата повърхност да бъде напълно омокрена с дезинфектанта.  

Третираните повърхности се остават да изсъхнат. Да се внимава употребата им да не е в 

близост до източници на запалване. 

Големи повърхности – стени, подове, работни плотове 

 От етикета на дезинфектанта да се направи концентрация на работния разтвор,  

постигаща вирусоциодно действие.  

 Работният разтвор се изготвя с хладка вода или съгласно изискванията,  

посочени на етикета. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, 

напоени с работния разтвор на дезинфектанта.  

 Стриктно да се спазват специфичните изисквания, посочени на етикета свързани  

с последващо забърсване или изплакване на повърхностите, времето на достъп на хора 

до третираните помещения. 

 

 ТЕХНИКА ЗА НАНАСЯНЕ НА ДЕЗИНФЕКТАНТ ПРИ ОБРАБОТКА НА 

ПОВЪРХНОСТИ 

Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен  

начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на повърхностите. 

Дезинфекция чрез забърсване с моп/кърпа 

 Подът на едно помещение се обработва с един моп, а малките повърхности с  

една кърпа. Следващото помещение се обработва с нов моп/кърпа. 

 Използваните кърпи и мопове подлежат на обеззаразяване след работа с тях,  

накисвайки се в работен разтвор на дезинфектант в най-високата концентрация, 

посочена на етикета, след което се изпират и се остават да изсъхнат. 

 При работа с хлорни дезинфектанти в тоалетните и в други обекти, които са в 



контакт с кожата: седалки на тоалетни чинии, столове, пейки и др. задължително се 

забърсват с чиста суха или влажна кърпа или обилно се изплакват с вода. 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на сапуни или  

дезинфектанти. 

 Изхвърлянето на боклука да е регулярно.  

 Да се използват лични предпазни средства от персонала, отговарящ за  

санитарно-хигенното поддържане на обектите. 

 Използваните ЛПС да се изхвърлят безопасно. 

 След сваляне на ЛПС /маски, ръкавици, престилка, др./  ръцете задължително да  

се измиват със сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт. 

 ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ 

 Миенето на ръцете с обикновен сапун и вода трябва да е с продължителност 20  

секунди. 

 При използване на алкохолен дезинфектант той трябва да се втрива в кожата на  

сухи ръце в продължителност на 30 секунди 

 Да се избягва докосването на лицето с ръце в областта на носа, очите и устата. 

 

 

 


