
 

 

ЗАПОВЕД 

№ 407 /07.09.2021г. 

На основание чл.258 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД- 01-748/02.09.2021 г.на 

Министъра на здравеопазването   

НАРЕЖДАМ: 

Считано от 07.09 2021г. детското заведение осъществява работа  с деца, при спазване на 

следните мерки: 

1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите 

правила за работа на детската градина; 

2. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат 

педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот 

и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост – и дейности за 

обща и/или допълнителна подкрепа, включително за депата със СОП; 

3. Работата на детската градина се осъществява при осигуряване на необходимите 

санитарно-хигиенни условия: 

- Децата се посрещат и приемат на входа на ДЗ от мед. лице(лекар, мед.сестра) и 

помощник-възпитател. Ако атмосферните условия позволяват, децата се отвеждат 

до дворната площадка и се предават на учителката. 

- Ако атмосферните условия не позволяват, децата се отвеждат до групата от пом. 

възпитателката и се предават на учителката. 

- Мед. Лице измерва температурата на всяко дете. В случай на температура по-

висока от 37 градуса и/или признаци на заболяване на детето се отказва прием и се 

насочва към личния лекар за проследяване на състоянието му. 

- На входа на ДЗ са осигурени : дезинфектант за ръце; стелка с дезинфектант, през 

която задължително преминават влизащите в ДЗ (деца или персонал), кошче, 

калцуни, салфетки 

- Родителите не влизат в детското заведение, а изчакват преглед и прием пред 

вратата на ДЗ, на разстояние 1,5 м. един от друг. 

- Времеви диапазон за прием: групи „Лилия“, „Маргаритка‘ и „Незабравка“ – от 7.00 

до 7.45 ч.; групи „Теменужка“, „Слънце“, „Слънчогледи“ – от 7.45 до 8.30 ч.  

- Изпращането на децата е в следния времеви диапазон: групи групи „Теменужка“, 

„Слънце“, „Слънчогледи– от 16.00 до 17.15 ч.; “  „Лилия“, „Маргаритка‘ и 

„Незабравка“ – от 17.15  до 18.30 ч. 

- Ръцете на децата се измиват преди и след всяко хранене, след прибиране от 

двора(площадката). 



- На децата не се разрешават прегръдки и близки контакти. Ежедневно учителите 

коментират по подходящ начин правилата за комуникация при извънредни мерки; 

- Персоналът в детската градина работи по извънреден график, който се актуализира 

при необходимост, като целта да се ограничат контактите между  учителите и 

служителите в  съответната група с останалите групи. 

- Персоналът работи с осигурените предпазни средства, като храненето се 

осъществява задължително с маски и ръкавици. Изисква се стриктно спазване на 

вътрешните правила за работа в условията на извънредни мерки. 

- Във всяка група работи по една  учителка и една помощник – възпитателка на 

смяна, които не контактуват с персонала на другите групи. 

- При отсъствие на персонал, предвид предотвратяване заразяване не се назначават 

външни хора, а се оптимизира работата с наличния персонал. 

- Дезинфекция на помещенията се извършва както следва: 

- Сутрин от 7,00 до 07.15; 

- От 10.30 до 10 45; 

- От 13.30 до 13.45;  

- Вечер от 18.00 до 18.30 ч. 

- Дворните площадки и уреди се пръскат с дезинфектант вечер от 18.00 до 18.30 ч. от 

работника, който е втора смяна. Сутрин помощник-възпитателката на групата 

почиства всички уреди и пейки с кърпа, напоена с дезинфектант на спиртна основа/ 

спирт 60 градуса /. 

-  Проветряването се извършва от помощник-възпитателката на всеки 2 часа по 15 

мин., като се наблюдават прозорците за досег с деца,  във връзка с безопасността 

на децата; 

- Спалното бельо е лично за отделното дете и се пере само в детската градина при 

минимум 60 градуса С. два пъти седмично или при необходимост. 

 

Приложения:  

1. „Вътрешни правила за работа в ДГ „Слънчева дъга“ в условията на „извънредни 

мерки“ 

 

 

 

 

   Директор:………/п/……………………. 

Я.Иванова/ 

 

 


