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М О Л Б А  -  О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

До всички ученици и родители   

от СУ „ Св. П. Хилендарски“ 

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка на територията на 

Република България, се обръщаме към Вас с молба: 

Уважаеми ученици, 

Моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в 

които има струпване на хора / заведения, клубове, магазини и др/. 

Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за 

затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо 

занапред. Разхождайте се и спортувайте на открити места, където няма много хора! Максимално 

ограничете ръкостискане, прегръщане, близко общуване! 

Носете си в училище  лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на 

спиртна основа и ги изхвърляйте в наличните кошчета на територията на училището. Мийте си 

редовно ръцете, особено преди хранене, спазвайте стриктно указанията от учителите за лична 

и обществена хигиена! Не идвайте болни на училище! При най-малки съмнения за здравословен 

проблем посетете личния си лекар! 

Бъдете търпеливи и осигурявайте условия за работа на помощния персонал в училище 

при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасията или учебен час. Действията 

по дезинфекция и почистване са с необходимите препарати според изискванията на РЗИ. 

За ваша информация: Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности в това 

число екскурзии, лагери, организирани пътувания до следващо разпореждане. 

Бъдете здрави, дисциплинирани и отговорни! 

Уважаеми родители, 

Препоръчваме Ви, всеки ден да подготвяте детето си за училище като му осигурявате 

лични предпазни средства като кърпички за дезинфекция на спиртна основа и да ги 

инструктирате да спазват лична и обществена хигиена в училище и на улицата! 

Разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете 

и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите 

нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете 

по телефона или онлайн. Молим Ви да изпращате и посрещате от и до вратата на двора на 

училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане. Контактите с директор, 

класен ръководител, учители и служители да се осъществява по телефон или онлайн. 

Благодарим за разбирането! Да опазим живота и здравето на нашите деца! 

 


