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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

РЕКТОРАТ

1431 София, бул. Акад. Ив.Евст.Гешов 15, тел. 02 9523791, 02 9152129,

факс: 02 9532816

ИНСТРУКЦИЯ-ПРЕДПИСАНИЕ
ЗА ОБИТАВАЩИТЕ СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА МУ-СОФИЯ

СКЪПИ СТУДЕНТИ!
БЪЛГАРИЯ Е В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ!
Борбата за намаляване разпространението на болестта COVID-19 е отговорност на
всеки от нас!
МУ-София в отговор на нареждане на Министъра на здравеопазването издаде
заповед на ректора (https://www.mu-sofia.bg/zapoved-na-rectora-otnosno-organizaciata-nauchebnia-i-raboten-proces-v-mu-sofia/), в която се посочва, че до 29.03.2020, а вероятно и
допълнително до 13.04.2020 се въвежда дистанционно обучение, като начина на обучение
ще се определи от всеки факултет.
По време на обявеното извънредно положение в страната, следва при обитаването
Ви в студентските общежития на МУ-София да спазвате следните задължителни правила:
1. Поддържайте висока лична хигиена!
2. Мийте и дезинфекцирайте редовно ръцете си, съгласно инструкциите!
3. При възможност използвайте лични предпазни средства като маски, ръкавици и др.
4. Ограничете максимално излизането и разходките извън сградата на общежитието!
5. Не посещавайте стаи на други студенти!
6. Не приемайте във вашата стая външни лица или други обитатели на общежитието!
7. Не ходете на и не участвайте в организацията на масови мероприятия и сбирки,
независимо от повода!
8. Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица
9. При проява на симптоми на заболяване, веднага сигнализирайте компетентните
медицински органи (личен лекар или тел. 112)!
Уважаеми студенти,
ползващи общежитията на МУ-София!
При неспазване на настоящите инструкции, нарежданията и препоръките на
ръководството на общежитието, университета, държавните и здравните органи, и при
откриване на вирусоносител или болен, съвсем реална е възможността от карантина на
цяло общежитие!
По време на обявеното извънредно положение, при нарушаването на наредба,
правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на COVID-19,
за нарушителите се предвижда лишаване от свобода до 5 /пет/ години и глоба от 10 до 50
хиляди лева, съгласно чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс на Република България.
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Съобразявайте се, че за периода до възстановяване на присъствената учебна
дейност, същата ще се провежда чрез поетапно въвеждане на неприсъствено,
дистанционно (електронно, звуково или писмено обучение), според възможностите на
всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични
специалности, и предмети от учебната програма на обучаващите се
Уважаеми студенти,
Спазвайте разпоредбите и инструкциите за поведение по време на извънредното
положение в Република България, защото от това зависи вашият живот и този на вашите
колеги, близки, роднини и приятелите!
За студентите в общежитията на МУ-София!
Долуподписаният…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..ЕГН……………………….
декларирам, че съм получил , запознат съм с инструкцията и ще спазвам задължителните
предписания за противоепидемиологични мерки за предпазване от COVID-19.
…………………………г.
Подпис:…………………………………..
* мерки и разпоредби на МЗ - www.mh.government.bg/bg/
* мерки и разпоредби на ректора на МУ-София - www.mu-sofia.bg

