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Мерки за намаляване на рисковете от предаване на 
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Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да 

включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде 

възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да 

подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя 

още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на 

семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, 

обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и 

изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и 

баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и 

необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга. 

 

 

 

      Настоящите мерки и алгоритъм са разработени въз основа на Насоките за работа на 

системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на 

COVID -19  и са приети на заседание на  Педагогически съвет, в протокол № 10 / 

10.09.2020 година 



 

 

I. Мерки за намаляване на рисковете от предаване  на 

инфекцията на вируса COVID 19 
1. Класни стаи и организация на учебния процес 

2. Коридори и стълбища 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

4. Входове 

5. Стол и лавка 

6. Училищен двор 

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая 

8. Физкултурен салон 

9. Закуски по Държавен фонд земеделие и закуски І-ІVклас 

10. Поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището: 

 

1.Класни стаи и организация на учебния процес 

 Извършване на инструктаж на персонала, учениците и на външните посетители за 

здравните изисквания в училище. Информиране на родителите за прилаганите 

мерки и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на 

COVID-19 както и за последващите мерки. 

 Определяне на графици за дежурства  

 Определяне на мед. сестра като лице отговорно за организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията и разпределяне на отговорностите в училищния 

екип и задълженията на помощния персонал. 

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце ва входа на 

училището и коридорите като тяхната употреба следва да е контролирана. 

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и 

очите. 

 Създаване от домакина на организация на хигиенните и дезинфекционните 

дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните 

биоциди, включително и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за 

биоцидите, които не са готови за употреба съгласно издадените от МЗ разрешения, 

съвместно с медицинската сестра в училище и/или под методичната помощ на РЗИ. 

 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, с изключение на компютърни зали и физкултерен салон при стриктна 

дизинфекция след часа.  

 Организиране на групи по занимания по интереси при възможност в рамките на 

паралелката или клас. 

 Задължително проветряване на класните стаи на всеки 20 минути- отг.дежурен 

ученик и съответния учител 

 Във всеки час учителите провеждат разговори/беседи в рамките на 5 минути 

свързани с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната 

отговорност и живота на всеки един в условията на  COVID – 19 



 Задължително в класните стаи и сервизните помещения се обособяват кътове с 

информационни материали за правилно миене на ръцете, поставяне и ползване на 

маски и използване на дезинфектант. 

 В сервизните помещения, включително и в ученическата столова задължително се 

осигурява течаща топла вода, за което отговарят чистач-хигиенистите и домакина. 

  Препоръчително е родителят се  да подсигури на ученика и лични санитарни 

принадлежности.  След използване на тоалетна, ученикът измива по 

продължително време ръцете си с топла вода и сапун, след което подсушава ръцете 

си / с хартия или автоматичен сешоар/. 

 Осигуряване на дезинфектант на двата входа и в двата края на всеки коридор с 

класни стаи. 

 Ученици, които ползват допълнителна подкрепа, се изпращат от преподавателите и 

ученикът сам отива в кабинета по предварително уточнен график със собствени 

пособия. Изключение  има само за един от  учениците на допълнителна подкрепа. 

Преди да влезе в кабинета всеки ученик дезинфекцира ръцете си.  

 За учениците от първи клас не се разрешава посещение на училищния павилион 

през целия ден, като родителят е задължен да му подсигури храна и вода. 

 За II – IV  клас  съответният учител ги придружава до лавката при спазване на 

определена дистанция и недопускане на смесване на паралелки и класове и 

ГЦОУД. 

 Лабораторните занятия по физика, химия и биология  да се организират в 

самостоятелен модул и да бъдат изнесени в края на учебната година. 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Отделяне на паралелките от  и класовете в три отделни етажа, както следва: І етаж -  

І и ІІ клас и ГЦОУД; ІІ етаж – ІІІ и ІV кл. и ГЦОУД; ІІІ етаж – V,VІ,VІІ кл. и 

ГЦОУД. 

 Изготвяне на график, с който се разминават часовете и междучасията по етажи на 

учениците от различните класове. 

 Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на 

местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени 

паралелки и по-големи класни стаи). 

 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 

маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, 

където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една 

паралелка. 

 Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в 

рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на 

училищата позволяват това само за първи и втори клас). 

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

 Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

  Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-

широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване  

 Използване на компютърните зали:  всички ученици преди да влязат в залата 

извършват дезинфекция на ръцете си. След всеки учебен час, съответният учител 

почиства с дезинфектант клавиатурите и мишките. 



 Всички учители използват шлем или маска в общите помещения. Учителите, които 

преподават само в една паралелка или група може да не носят маска в часа, а 

учителите, които преподават в повече от една паралелка носят маска или шлем и в 

съответната класна стая за учебния час. По възможност учителите, преподаващи в 

различни паралелки и групи, избягват минаването между чиновете на учениците, с 

цел спазване на необходимата дистанция. 

 

2. Коридори и стълбища 

 Влизането  в сградата на училището се извършва от два входа /източен и западен/. 

Всеки ученик и учител преди да продължи дезинфикцира ръцете си от автоматичен 

диспенсър на входа. 

  Влизането и  излизането в сградата на училището се извършва при спазване на 

дистанция и без струпване на входовете. 

 При предвижване в коридорите, стълбищата и всички общи помещения в училище,  

с изключение на класните стаи и физкултурния салон,  учениците, учителите и 

служителите и работниците задължително използват маски. Ученици, за които има 

предписание от личните лекари, че носенето на маски и шлемове е противопоказно 

за тях, може да не носят такива в общите части на територията на училището. 

 Организацията за предвижване по общите части се извършва при възможно най-

малък шум по коридорите, поради наличието на различен график за междучасия. 

 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения 

 Различно начало на учебните занятия и с различен график за междучасията, поради 

различното начало на І учебен час за деня, както следва – ІІІ етаж – 7:50ч., ІІ етаж - 

8:00ч.; І етаж – 8:10ч. 

 Всички участници в образователния процес използват задължително маски в 

коридори, тоалетни и други общи части. 

  Учителите следят учениците да не се струпват  в  коридорите и да се спазва 

дистанция. 

 Допуска се т.нар. свободен режим за ползване на тоалетните от ученици. 

 

4. Входове и изходи 

 Осигуряват се два входа за влизане и злизане в училище. Учениците да идват на 

училище не по-рано от 5 мин. преди началото на първия час при спазване на 

дистанция. Родителят изпраща ученика до входа и няма право да влиза в сградата 

на училището. 

 На входа учениците са посрещани от  медицинската сестра, портиер и деж. 

учители, които напомнят за слагане на маски и дизенфектанти. Медицинската 

сестра осъществява медицински филтър за наличие на видими грипоподобни 

симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо 

нездравословно състояние. В началото на  първия учебен час работата й се 

подпомага от учителите, които влизат в часа и могат да й подадат обратна 

информация за общото състояние на учениците по телефона, след обаждане от 

мед. сестра. 

 При всяко влизане в училището стриктно се дезинфекцират ръцете и се поставят 

маски. 

 След приключване на слеобедните занятия, учителят на съответната група извежда 

учениците до входа на сградата. 

 

5. Стол и лавка за закуски 



 Персоналът в столовата и наемателят на лавката спазват публикуваните на 

интернет страницата на МЗ и БАБХ “Препоръки към бизнес операторите и 

работодателите от хранителния бизнес“ както и писмо до зам. министъра на 

образованието от МЗХГ с вх. № 03-422 от 28.08. 2020 г. 

 Хранене по график като се допускат максимум две групи в столовата, отделени 

една от друга чрез маркировка и по-голяма дистанция. След всяка група 

помещението се дезинфекцира. 

  Обособяват се зони за хранене за отделните паралелки 

  Пред столовата и лавката  се следи от съответния учител да не се допуска 

струпване и нарушение на дистанцията между учениците. 

  Да се уведомят учениците да не споделят храни и напитки. 

 Учителите в ГЦОУД съпровождат  учениците от класната стая до столовата и 

обратно. 

6. Училищен двор 

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището  

и дворните площи и училищни игрища. 

 В дворните училищни площи се допускат родители, които съпровождат своя 

ученик 

 Допускат се придружители/родители на ученици със СОП в училището при 

спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция  и носене на 

маска. 

 Използване на дворовете на зони за отделни паралелки и групи, които да се 

определят от съответните учители. 

 Провеждане на повече занятия и учебни часове на открито. 

 Учениците на ЦОУД от 1-2 клас ползват източния двор, учениците от 3-4 клас  

ползват западния двор, а  учениците 5-6 клас ползват зеленото игрище. 

Изключения от посоченото райониране се допускат, когато няма струпване на 

много класове и групи като  за съответното райониране отговарят учителите 

 При провеждане на часове на открито се дезинфекцират ползваните уреди и 

пособия от учителя в края на часа.  

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая 

 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в 

учителската стая. 

 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 

спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или 

шлем. 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и 

при спазване на изискванията на МЗ. 

 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания 

и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация  на 

открито или в по-голяма помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

8. Физкултурен салон 

 Използване на физкултурния салон само при неблагоприятни метеорологични 

условия.  

 Във физкултурния салон се провеждат часовете най-много  на два класа при 

необходимата по-голяма дистанция между класовете. 



 След всеки проведен учебен час физкултурния салон и съблекалните се 

дезинфекцират от  съответния хигиенист. 

 След провеждане на уч. час по ФВС  се дезинфекцират ползваните уреди и пособия 

от учителя в края на часа. 

 Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат при спазване на 

Правилника за безопасно провеждане на часа. 

 Учителите по физическо възпитание и спорт на І и ІІ клас съпровождат учениците 

от класната стая до физкултурния салон и обратно. 

9. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ и закуска за І-ІV клас 

 Закуските по Държавен фонд „Земеделие“  се приемат и раздават при спазване на 

противоепидемичните мерки по утвърден график, представен от съответната фирма 

изпълнител. 

 Закуската І-ІV клас се доставя ежедневно от домакина до съответните класни стаи 

при спазване на противоепидемични мерки. 

10 При продължително отсъствие на учител, който трябва да бъде заместван от учител 

ГЦОУД  (или отсъстващ учител ГЦОУД, което налага заместването му от други 

учители) с цел опазване здравето на учителите и избягване на продължителен 

целодневен престой в училище е допустимо следобедните занятия да не се 

провеждат. 

 

11.Поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището: 
При съмнение на  COVID – 19 в училище се спазват следните правила: 

 Обособено  е място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – 

стая в приземния етаж, близо до изхода, озаглавена „Стая за изчакване“ 

 Всеки първи час се извършва филтър на учениците за здравословното им състояние 

от учителя, който влиза в часа. Медицинското лице следи на входа на училището за 

здравословното състояние на учениците, а по време на първия час се информира от 

всеки учител за здравословното състояние на учениците. 

 При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, диария и др.): 

- Ученикът се изолира в предназначената за такъв случай помещение, докато не 

се прибере у дома. 

- На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

- Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да 

вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки 

(носене на маска за лице, използване на личен транспорт при възможност) 

- На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика 

(първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи 

действия съобразно конкретната ситуация, вкл. Необходимост от провеждане 

на тест за нов коронавирус. 

- След като ученикът напусне помещението се извършва пълна дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за 

дезинфекция. 

- Стриктно се спазват превантивните и ограничителни мерки 

- Ученикът се допуска отново в присъствено обучение само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

 



При положителен разултат на  COVID – 19 по метода на PCR на ученик се 

предприемат следните мерки: 

 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се 

свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък с учениците и учителите, 

които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от контактните лица мерките могат да включват няколко 

паралелки/класове или цялото училище. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, 

но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след 

извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 

- Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

- Класният ръководител в начален етап на основно образование. 

- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

- Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

- Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 

два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен 

асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането 

на проба за изследване по метода PCR.  

- Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

- При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на 

карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на 

симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е 

проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при 

децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 

- След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на 

всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт 

ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се 

използват за учебни занятия.   

- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен се предприемат следните 

мерки: 

 Лицето незабавно се изолира и ме се предоставя маска, която да постави на лицето 

си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. 

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване. 



 Осъществава 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. 

 Директорът предоставя на съотватната РЗИ списък с контактните на лицето 

учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

 След като лицето напусне помещението се извършва щателна  дезинфекция в 

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за 

дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и  ограничителни мерки. 

 Лицето се допуска отново в училище само срещу медицинска бележка от семейния 

лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

При положителен резултата за COVID -19 по метода на PCR на възрастен човек се 

предприемат следните мерки: 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на 

риска от разпространение на инфекцията в училището и семейството и в 

зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в 

конкретния случай. 

 Директорът на учелището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на 

училището. 

 В зависимост от броя на контактните лица може да се затворят една или няколко 

паралелки или цялото училище и да премине към обучение в електронна среда от 

разстояние. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост в зависимост от от конкретната ситуация, но като 

правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска 

и определени като високорискови контактни: 

- Учениците от паралелката в начален етап, на които учителят е класен 

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на 

наблюдение за проява на клинични симптоми и признаци на COVID -19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното  

лице: на разстояние по-малко от 2 метра и за повече  от 15 минути или без 

носене на защитна маска за лице. 

- Други ученици, осъществили назащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два 

дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода на PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашна карантина за поява на клинични симптоми и признаци на COVID -19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, 

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, 

след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни 

занятия или други цели. 



 Осигурава се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 

II. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда 

от растояние в ОУ“Васил Левски“ гр. Златоград 

Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява в 

единна платформа за обучение – G Suit за образованието – Google 

Class room. 

  Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, 

паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща 

обратно в училище. 

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под 

карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от 

разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. 

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен 

резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна 

среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител / класен 

ръководител или учител ЦДО, или от друг заместващ учител /за периода на карантината, 

след което се завръщат обратно в училище. Часовете в електронна среда се провеждат до 

обяд, като се поставят задачи за самостоятелна работа, които учениците да изпълнят след 

обяд. 

В случаите на отстраняване от работа на учител от прогимназиален етап, преподаващ в 

повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван 

близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези 

паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат 

обратно в училище.  

При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците 

продължава присъствено в училище със заместващ учител. 

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства 

учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна 

преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се 

допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 

когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и 

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от 

класа, като: 

 Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока 

 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с 

учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не 

пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с 

учениците в реалната класна стая) 



 Ученикът не подлежи на оценяване 

 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна. 

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на 

или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая  задължително е 

насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците. 

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 

консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. Може да се предоставят материали и на хартиен носител от 

съответния педагогически специалист. 

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който 

е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 

домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

Всички учители, ученици, служители, родители са длъжни да спазват приетите 

мерки и правила за работа в условия на COVID-19. 

 

Забележка: Настоящите мерки и алгоритъм подлежат на промяна и допълнение. 


