ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД
№ РД 01-184
Благоевград,09.04.2020 година

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и във
връзка със заповеди № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-154/26.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република
България относно разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в
Република България,
УТВЪРЖДАВАМ:
ГРАФИК
ЗА РАБОТА НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
/за оставащите дни до края на месец април 2020 г./
1. Комуникацията с администрацията се осъществява по електронната поща vtoro@abv.bg
2. Хигиенистите да изпълняват служебните си задължения в условия на разположение на
работодателя, като задължително по график да има на работа в училище един за извършване на
дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на
здравеопазването в условията на извънредно положение. Задължително използват лични
предпазни средства.
3. Служебни бележки се заявяват при дежурния и се получават от там след изготвянето
им.
4. Работникът по ремонт и поддръжка на училището изпълнява функциите на
охрана за определения период по график, като спазва стриктно забраната за допускане на
външни лица в сградата на училището. Огнярът следобяд изпълнява функциите на охрана.
График на дежурни лица за месец април:
- хигиенисти:
06.04.2020 г.

- Антоанета Груева

07.04.2020 г.

- Димитрина Цветкова

08.04.2020 г.

- Станка Чернева

09.04.2020 г.

- Славяна Ламбрева

10.04.2020 г.

- Анка Илиева

13.04.2020 г.

- Антоанета Груева

14.04.2020 г.

- Димитрина Цветкова

15.04.2020 г.

- Станка Чернева

16.04.2020 г.

- Славяна Ламбрева

21.04.2020 г.

- Анка Илиева

22.04.2020 г.

- Антоанета Груева

23.04.2020 г.

- Димитрина Цветкова

24.04.2020 г.

- Станка Чернева

27.04.2020 г.

- Славяна Ламбрева

28.04.2020 г.

- Анка Илиева

29.04.2020 г.

- Антоанета Груеава

30.04.2020 г.

- Димитрина Цветанова

Работник по ремонт и поддръжка и огняр:
Цветан Великов – от 9,00 ч. до 13,00 ч. – всеки работен ден /като охрана/
Димитър Георгиев – от 13,00 ч. до 17,00 ч. – всеки работен ден /като охрана/
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите за сведение
и изпълнение.

Милена Ковачева,
Директор

