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Вътрешни правила за организиране дейността на
ДГ№13“Мир“в условията на извънредна епидемична
обстановка
/актуализация от 31.08.2021г./

Настоящите правила са изготвени в съответствие със заповед на министъра на
здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната и Насоки за работа в
детските градини в условията на COVID-19, на Министерството на образованието и
Министерството на здравеопазването.
Целта на тези мерки и правила е да се осигурят условия, детската градина да
осигури максимално здравословна среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна
среда в условията на епидемия. Важно е за всички нас- учители и родители, да
осигурим условия за поддържане на положителен психоклимат, за намаляване на
факторите на напрежение и стрес и за спокойно пребиваване на децата в детската
градина.

Приемът в детската градина се извършва по предварително оповестен график, ако
при спазено отстояние на най-малко 1,5 м между родителите, като не се допуска
влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. Приемът в
детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора
лице
при
използване
на
необходимите
индивидуални
предпазни средства - маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на
признаци на заболяване може да бъде отказано приемане на детето. От момента на
влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква
използване на предпазна маска, освен ако е дете със СОП и/или с хронично
заболяване или това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска
градина,
същите
се
приемат
след
представяне
на
необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните
изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
За децата, които възобновяват посещенията си в детска градина, при
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за ревни
паразити.

В зависимост от климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с
изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри,
които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Не се допуска събиране
на
една
място
на
персонал
от
детската
градина
освен
ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се
допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече от
една група. Предвид спецификата на работата в детската градина следва да е
ясно, че:
• спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките
на една група не е възможно;
• физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни
групи;
• физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
детската градина.
Задължения на родителите:
От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на
детска градина, се очаква:
• най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят
директора на ДГ№13“Мир“ като попълнят декларация за датата, на която
детето ще започне да посещава детска градина, за периода(седмица/месец)
на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
• да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт
със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В
декларацията
родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на
правилата на работа на детската градина;
• да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и
обратно винаги, когато това е възможно;
• да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на
реда за прием , за да се предотврати струпване, като изчакват на нужното
разстояние;
• да се запознаят с предоставените от детската градина полезни препоръки и
да подкрепят усилията на ДГ№13“Мир“ за спазване на правила, хигиена и грижа
за психично здраве по време на адаптацията на детето им към новите условия;
• да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на
детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят
температура по-висока от 37,3 градуса;
•
да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат
уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци
на заболяване;

•

•

•

да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на
детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай
стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, маски и физическа
дистанция;
да осигурят торбичка с написано името на детето си плик, в който детето да
поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на
обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя
външните обувки в плика и в торбичката, след което детето обува пантофи,
които са предварително почистени вкъщи);
да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка
на лекуващия/личния лекар на детето.

Носене на защитни маски за лице
В сградата на детската градина от децата не се изисква да носят предпазни
маски.
Носенето на защитна маска за лице от педагогическия и непедагогически
персонал по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, в
т.ч. и от външни за институцията лица, ако по изключение се налага да влязат
в сградата.
Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина
При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1. Първоначално поведение
•
Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение,
докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от
медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта
му.
•
Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска
да
вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
•
Родителите/настойниците трябва да спазват следното - да се избягва
физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за
да се реши дали е необходимо да се направи тест.
•
След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по-късно.
•
Спазват се превантивните и ограничителните мерки стриктно.
•
Детето се приема отново в детската градина срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че това е допустимо.
2.
В случай на положителен тест на дете
•
Се информира екипът на детската градина , който трябва незабавно
да се свърже със съответната РЗИ.

Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се
предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на детската
градина.
•
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на
цялата детска градина.
•
Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от
РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
•
Почистват се и се дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до
които е имало контакт детето в последните 48 часа.
•
Информират се контактните лица на детето за стъпките, които трябва да се
предприемат.
•
При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане,
задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура
и др.):
1.Първоначално поведение
•
Изолира се незабавно възрастният човек и му се дава маска, ако връщането
у дома не е възможно в същия момент и се спазват ограничителните мерки.
•
Избягва се физическият контакт с други лица и се консултира с лекуващия
си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
•
След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция
няколко часа по-късно.
•
Спазват се превантивните и ограничителните мерки стриктно.
•
Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.
•
Лицето се допуска отново на работа само срещу документ от семейния лекар,
че е клинично здрав.
2.В случай на положителен тест
•
Се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със
съответната РЗИ.
•
Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в
семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните
мерки за изолацията в конкретния случай.
•
Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се
предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на детската
градина.
•
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на
цялата детска градина.
•
Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от
РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
•
Информират се контактните лица на възрастния за стъпките, които ще
трябва да предприемат.
•

•
•

Извърша се щателно почистване и дезинфекция на помещенията и
предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.

Вътрешните правила на ДГ №13 „Мир“ са актуализирани на основание
„Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична
обстановка в детските градини“ на МОН актуализирани на 31.08.2021г.
Правилата са неизменна част от Правилника за дейността на ДГ.

