
  

Вх.№........................../……………….. г.
 
ДО ДИРЕКТОРА
НА НУПИД „Акад. Дечко Узунов“
  

Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
от...............................................................................................................................................
родител на ............................................................................................................................... 
ученик/ученичка в...................клас, през учебната 2020-2021 година.
Адрес: ......................................................................................................................................
Телефон за връзка:……………………………………Е-mail:……………………………………..
 
 Уведомен/а  съм,  за  предприетите  и  реализирани  противоепидемични  мерки  от  НУПИД
„Акад.  Дечко  Узунов“ за  организиране  и  провеждане  на  присъствено  обучение  и  дейности  на
територията на училището и декларирам следното:
1.  Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна
болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-
19;
2.  Запознат/а  и  солидарно  отговорен/на  съм  за  спазването  на  правилата  на  образователно-
възпитателните дейности в НУПИД „Акад. Дечко Узунов“
3.   Не  изпращам и  не  водя  детето  си  в  училище,  ако  забележа  признаци  на  заболяване  и/или
повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса;
4.  Ще подкрепям усилията на  НУПИД „Акад.  Дечко Узунов“за спазване на правила,  хигиена и
психично здраве на детето ми;
5.  Организирам  незабавното  вземане  на  детето  си  в  случаите,  когато  бъда  уведомен/а,  че  то
проявява признаци на заболяване;
6.   Придружавам  детето  си  само до  входа  на  НУПИД „Акад.  Дечко  Узунов“,  без  да  влизам в
сградата, освен ако не бъда помолен/а за това, но в този случай стриктно ще спазвам изискванията
за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
7.  Ще осигурявам поне два броя маски на ден, личен дезинфектант за ръце на детето си. 
8.  Запознат/а съм със задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училище, публикувани в сайта на НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, раздел COVID-19.
9. Запознат/а съм с алгоритъма за превключване към обучение на детето ми в електронна среда от
разстояние, публикуван в сайта на НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, раздел COVID-19.
10.  Запознат/а  съм с  възможностите за  обучението  за  учениците  с  установен  по-висок риск  от
COVID-19, публикувани в сайта на НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, раздел COVID-19.
11.  Запознат/а  съм  с  инструктажа  за  спазване  на  ред  и  организация  на  образователно-
възпитателните дейности в НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ в условия на COVID-19, проведен на
детето ми, публикуван в сайта на училището.

Дата:…........... Родител………………


