МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ
РЕКТОРАТ
ЗАПОВЕД № РК36-4288/11.11.2020

Във връзка с чл. 63, ал.ал.1, 2, 3,т.1, 4 и 6 и чл.63в от Закона за
здравето, Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на
здравеопазването, Решения по т. ІІ, т. 2, 3, 4, 5 от Протокол № 2 на
Академичния съвет на Медицински университет – София от 24.09.2020
г., решение по т.2 от Протокол от заседание на разширен ректорско –
декански съвет от 09 ноември 2020г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от
Правилник за устройството и дейността на Медицински университет –
София,

НАРЕЖДАМ:
1. От 13 ноември 2020 година до 30 ноември 2020 година да продължи
неприсъственото дистанционно обучение в електронна среда в
Медицински университет-София и при възможност присъствено
обучение за практически упражнения.
2. Деканите на факултети да проведат необходимите организационни
мероприятия за създаване на подходяща среда и условия за
продължаване на практическите занятия на групов принцип при
желание от страна на студентите.
3. Ръководителите на структурни звена да организират измерване на
температурата на служителите и преподавателите, като не допускат в
работните помещения лица с изявени остри респираторни проблеми.
4. Провеждане на конферентни мероприятия, брифинги,
пресконференции, семинари и срещи по график в присъствена форма се
допуска при участие на не повече от 30 човека на дистанция от 1,5
метра и задължително носене на лични предпазни средства. Ако
времето позволява, мероприятията да се провеждат при отворени
прозорци след предварителна и последваща дезинфекция.

5. Да продължи извършването на редовно проветряване и
дезинфекция на сградите и помещенията, съгласно Алгоритъм
Приложение №1 от заповед №РК36-4014/2020год на Ректора на МУСофия.
Заповед №РК36-4079/2020 година на Ректора на Медицински
университет се отменя считано от 12 ноември 2020година.
Настоящата заповед влиза в сила от 13 ноември 2020 година.
Заповедта да се сведе до знанието на преподавателите, служителите
и студентите в Медицински университет за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на
ръководителите на структурни звена на Медицински университет-София.
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