ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
гр. Пловдив, тел. 69 24 47; 69 27 77;
e-mail: pgm_plovdiv@abv.bg; web: http://pgm-plovdiv.eu

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА АГРЕСИЯТА И ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА
СИГУРНОСТТА В УЧИЛИЩЕ
2016/2017 г.

I. Начини на взаимодействие с медицинското лице в случай на
инцидент в училище:
1).При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или
здравето на ученик, всеки учител в училището е длъжен незабавно да
уведоми медицинското лице в училището Елена Давидова. За целта
телефонният номер да е поставен на видно място за ползване при нужда.
2).Непосредствено след инцидента медицинското лице в училището
извършва първоначален преглед на пострадалия ученик и установява
състоянието му.
3).По преценка на медицинското лице, ако е необходимо повиква
незабавно Бърза медицинска помощ на тел.112 и уведомява ръководството
на училището. Незабавно след това се уведомяват и родителите.
4).При инцидент в училище, когато ученикът няма видими наранявания,
учителите и директорът са длъжни да уведомят медицинското лице в
училището и решението за по-нататъшни действия се взима от него, и в
зависимост от състоянието на ученика се преценява дали да отиде в
болница, да се извика Бърза медицинска помощ или да се извикат
родителите да го приберат в дома му.
5).При отсъствие на медицинското лице в училище се търси неговият
заместник или Бърза медицинска помощ на тел.112.

II. Система за взаимодействие между учителите, учениците и личните
лекари:
1). Да се изиска от всеки ученик да предостави от личния лекар талон за
здравословното му състояние.
2). Всеки ученик предоставя данни за своя личния лекар /име и телефонен
номер/, които да се впишат в дневника на класа.
3). Данните за личния лекар на всеки ученик се предоставят на
медицинското лице в училище.
4). В случай на инцидент с ученик в училище, при отсъствие на
медицинското лице да се уведоми личния лекар на ученика.
5). Медицинското лице предоставя информация на учителите за опасни
здравословни състояния на учениците в ПГ по машиностроене, получена
от личните им лекари.
III. Социални услуги за деца:
1). Център за обществена подкрепа:
Златка Чанева – Ръководител ЦОП
Адрес:Пловдив 4000, ул. „Неофит Бозвели” № 38, 032 658 150
2). Център за работа с деца на улицата:
Диана Петкова - Ръководител ЦРДУ
Пловдив 4004, ул.„Коматевско шосе” № 18, 032 678 456
3). Агенция за социално подпомагане – Отдел „Закрила на детето“:
Роза Николова – социален работник, 0879 446107
Галина Гавазова – социален работник, 0879 881516
Момчил Куков – социален работник, 0879 446064
Мариана Ангелова – Началник – отдел ЗД, 0882 825642
ОДЗ Пловдив, 032 643 964

