МУ-Плевен осигурява оптимални условия за провеждане на
присъствените кандидатстудентски изпити при спазване на всички
противоепидемични мерки
Кандидатстудентските изпити за специалностите „Медицина“,
„Фармация“ и за бакалавърските специалности след завършено средно
образование ще се проведат присъствено. Те ще стартират в 10.00 ч., като
пропускането на кандидатите в залите ще бъде от 9.00 до 9.30 ч. Изпитите
по биология и химия запазват продължителността си от 4 астрономически
часа, а тестът по биология за бакалавърските специалности е 2 часа.
С цел осигуряване на оптимални условия за провеждане на
присъствените кандидатстудентски изпити висшето училище ще спази
всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на
COVID-19. Ръководството на МУ-Плевен апелира към спазване на
дистанция, при необходимата дисциплина и дезинфекция, като предоставя
на кандидат-студентите, преподавателите и служителите указания за
безопасно протичане на конкурсните изпити.
Организацията и провеждането на кандидатстудентските изпити в
МУ-Плевен да протече при спазване на следните противоепидемични
мерки:
 Осигуряване на противоепидемичен пропускателен режим в
сградите, в които ще се провеждат изпитите - да не се допуска
струпване на кандидат-студенти и родители пред главните входове
към изпитните зали;
 Ползването на предпазни маски е задължително за всички! Маските
трябва да покриват носа и да са добре прилепнали към лицето,
сменят се при овлажняване на 1-2 часа. За целта, кандидатстудентите да си носят резервни маски за еднократна употреба.
 Ползването на ръкавици е препоръчително за кандидат-студентите
и задължително за преподавателския и помощен състав, участващ в
изпита;
 Кандидат-студентите да се явят пред учебните корпуси за влизане в
изпитните зали 1 ч. преди началото на съответния конкурсен изпит.
При изчакване на реда си на входовете да спазват дистанция от
минимум 1,5 метра;
 След преминаване през входа на сградата квестор ще впръсква
дезинфектант върху ръцете на всеки кандидат-студент;
 Препоръчително е да се използват също диспенсерите на входовете
на сградите, като на всеки етаж ще бъде поставена дезинфекционна
площадка с предпазни маски и дезинфектант;

 Осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между присъстващите
в изпитната залата – от една страна между кандидат-студентите, а от
друга - между тях и квесторите. Броят на кандидатите по зали ще
бъде съобразен с изискването за 50 % от капацитета им, като за целта
ще бъдат осигурени повече изпитни зали и брой квестори;
 Осигуряване на прозрачни торбички за поставяне на телефоните и
личните вещи на всеки кандидат-студент преди стартиране на
изпита;
 След всяко излизане от изпитната зала кандидат-студентът да
впръсква дезинфектант при обратно влизане;
 Осигуряване на непрекъсната аерация със свеж въздух в изпитните
зали и всички помещения;
 Провеждане на хигиенно-дезинфекционни мероприятия в изпитните
зали и мокрите помещения;
 Извършване на деконтаминация на подове и повърхности –
механично миене и химична дезинфекция, с акцент върху рискови
обекти преди и след приключване на изпита.

