
      ДГ "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - ГОРНА МАЛИНА 

 
З А П О В Е Д  

№ 228/21.05.2020 г. 
 

 На основание заповед № 190/20.05.2020 г. на кмета на Община Горна 
Малина, във връзка със заповед РД 01-272/20.05.2020 год.  на МЗ, предписание за 
провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с Изх №. 
196/20.05.2020 г. на РЗИ София област и Мерки за организиране на дейностите 
в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца на 
МЗ, 
 

Н А Р  Е  Ж  Д А М: 
 

I.Удостоверенията на подготвителните групи 6 годишни да се раздадат на 
29.05.2020 г., при строго спазване на всички противоепидемични мерки.  
За целта: 
1.На раздаването на удостоверенията, всяко дете може да бъде доведено само с 
един възрастен. 
2.Родителите са длъжни да спазват необходимата дистанция, при раздаване на 
удостоверенията. 
3.Удостоверенията на двете подготвителни групи 6 годишни ще бъдат 
раздадени по график: 
- Четвръта А група – от 10:00 до 11:00 часа в двора на детското заведение; 
- Четвърта Б група – от 11:00 до 12:00 часа в двора на детското заведение 
II.Считано от 01.06.2020 г. детската градина започва работа с деца. 
III.Родителите да попълнят декларации по образец  за информирано съгласие и 
споделена отговорност, че са запознати с мерките в детската градина и 
доброволно желаят децата им да посещават детското заведение, на място, при 
сутрешния прием на децата. 
IV.Групите да  бъдат смесени, с цел да не надвишават броя от 10- 12 деца в група. 
За целта в сайта на детското заведение да бъдат качени списъците на децата и 
персонала, който ще работи във всяка смесена група. 
V.Списъците са определени на база заявено посещение на детското заведение с 
отговор в анкетата, публикувана на 30.04.2020 г. на сайта на 
ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ , електронния дневник и информиране от страна на 
учителите във фейсбук групите.  
VI.Приемането на децата да се извършва при спазване на всички 
противоепидемични мерки и филтър на входа, в присъствието на родител, от 
медицинския специалист на детското заведение и медицинската сестра от 
детската ясла. 
VII.Работното време на детското заведение, в условията на извънредна 
епидемиологична обстановка ще бъде от 07:30 ч. до 17:30 ч. 
VII Приемът на децата сутрин да се осъществява от 07:30 ч. до 09:00 ч. 



VIII.Изпращането на децата да се осъществява от 16:00 до 17:30 ч. при спазване 
мерките за организиране дейността на детската градина и детската ясла към 
ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина. 
IX.Персоналът да спазва Алгоритъма за дезинфекционните мероприятия в 
ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в условията на извънредна епидемиологична 
обстановка. 
X.Персоналът да се явява на работа след попълнена декларация за поемане на 
доброволна отговорност за работа в условията на COVID -19. 
XI.Да се изработят графици за работа на педагогическия и непедагогически 
персонал в извънредната ситуация. 
XII.Родителите и персонала да се запознаят с мерките за организиране на 
дейността и графиците в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“, Алгоритъма за 
дезинфекционните мероприятия в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в извънредната 
ситуация и заповед 214/27.04.2020 г. на директора на ДГ Горна Малина. 
XIII.Всички заинтересовани страни в предучилищното образование, да са 
подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят  
отговорност за органичаване на заразяването и опазване здравето –своето, на 
своите близки и децата. 

Тази заповед и мерките ще бъдат актуализирани и допълвани при 
необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация. 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите страни, чрез сайта 
на детското заведение, елекронния дневник и затворените фейсбук групи по 
звена. 
 
 
 
 Директор : 
  Елена Ножарова 
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