
ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАРАЗЯВАНЕ С ВИРУСА 

COVID-19 В АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ - 

ПЛОВДИВ 

1. На територията на Академията не се допускат лица без защитни маски. На входа да 

се извършва термометриране, като лица със завишени показатели, да не се допускат на в 

сградата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

 

2. Преподавателите, служителите и студентите са длъжни да поддържат високо ниво 

на лична хигиена, трябва да поддържат ръцете си чисти и да ги измиват със сапун и вода или 

дезинфекционен разтвор на основата на спирт при влизане в сградата на Академията, преди 

започване на работа, преди хранене, както и след всяко посещение на тоалетните. 

 

3. Преподавателите, служителите и студентите при посещение на кабинети за 

оказване на административни услуги задължително да влизат по един и да носят защитни 

маски. Забранява се струпването пред кабинетите! 

 

4. Във всички работни помещения на Академията да се поддържа строг санитарен 

режим и засилени противоепидемични мерки. Помощният персонал да извършва основно 

почистване на кабинетите всяка сутрин преди започване на работа, а на всеки два часа да се 

дезинфекцират дръжките на вратите, както и работните повърхности в кабинетите. Да се 

извършва дезинфекция и почистване в кабинетите след края на провеждане на всеки учебен 

час! 

 

5. Часовете и изпитите, които не позволяват провеждането им онлайн, ще се 

осъществяват само по предварително изготвен и одобрен график. Студентите и 

преподавателите се задължават да използват предпазни маски, освен в случаите, когато 

това прави невъзможно провеждането на занятието. 

 

6. Работните кабинети и учебните зали да се проветряват редовно на всеки час! 

 

7. Да не се допускат служители, преподаватели, студенти или външни лица с проява 

на остри заразни заболявания. При съмнение за зараза на служител, преподавател или 

студент на територията на Академията , същият да се изолира и да се уведомят съответните 

здравни служби. Всяко лице работещо в Академията е длъжно да уведоми незабавно 

прекия си ръководител при проява на грипоподобни симптоми. 
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