
      ДГ "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - ГОРНА МАЛИНА 

Утвърдени със заповед № 230/21.05.2020 г. 

На директора на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ 

Елена Ножарова 

 

Мерки за организиране на дейностите в 

ДГ“Вяра,Надежда,Любов“Горна Малина след възстановяване 

приема на деца в условия на засилена противоепидемиологична 

обстановка 

Безопасността, опазването и защитата на децата и персонала в 

ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина са от първостепенно значение в 

ситуацията на пандемия.В ситуацията на COVID-19 и възобновяване на процеса 

на педагогическо взаимодействие в детското заведение е необходимо спазване на 

настоящите противоепидемични мерки. Целта на тези мерки е постепенното и 

контролирано възобновяване дейността на детската градина като е необходимо 

спазването на няколко основни принципи и правила, описани по – 

долу.Необходимо е всички заинтересовани лица, в този процес, да се подготвени 

за адаптиране в новата обстановка  и да носят отговорност за ограничаване на 

заразяването и за опазване на здравето на децата, парсонала и родителите на 

децата.Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани в зависимост от 

епидемилогичната ситуация. 

Макар, че детската градина се отваря за посещение на децата, в 

настоящата ситуация , единствената сигурна и безопастна среда, с гарантирана 

физическа дистанция е домашната, за това и препоръката на МОН и 

Министерство на здравеопазването, за които има възможност да се грижи 

възрастен, да останат вкъщи.Затова Министерство на здравеопазването 

препоръчва, че това важи в още по- голяма степен, за децата живеещи в едно 

домакинство с възрастни хора и използване на обществен транспорт, както и с 

транспорт осигурен от общината между населените места.Подновяването на 

посещението на децата в детската градина може да стане само по желание на 

родителите обявили го с отговор на анкетата публикувана на сайта на детската 

градина, електронния дневник и фейсбук групите, и с изричното условие, че са 

запознати и декларират, че  ще спазват новите правила за работа на детската 

градина, за което да подпишат декларация по образец на МЗ, еднократно, при 

подновяване посещението на детска  градина.В тази връзка отговорността за 

посещаване на детското заведение остава изцяло за родителите, доколкото към 

момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, още 

повече, че физическия контакт при ежедневното и в продължение на часове 

общуване между децата и с персонала, които се грижи за тях, е неизбежен.За 

ограничаване риска от заразяване, ежедневно е необходимо да се спазват 

следните правила: 



Сутрешния прием на децата ще се осъществява в периода от 07:30 ч. до 09:00 

ч., от два входа на детското заведение, като се спазват указателните табели за 

достъп до входовете с цел недопускане на струпване на хора, само в една 

посока.При приемане във входовате на детското заведение, влиза едно дете с един 

родител, като първо преминава през дезинфекционна постелка, след което 

родителя и детето дезинфекцират ръцете си. 

При първоначалното постъпване, родителят попълва декларация за 

информирано съгласие по образец и предоставя информация за здравословното 

състояние на детето на медицинските специалисти, които осъществяват филтъра. 

Филтърът се осъществява, както следва: измерване на 

температурата,преглед на гърлото,преглед за опаразитяване и детето се поема от 

учителя на групата. 

При изчакване на осъществяване на сутрешния филтър и приема на 

децата, е необходимо, родителите да спазват дистанция  два метра, указана със 

знаци, както и да носят маски. 

Смесените групи и персонала са определени с приложените списъци, 

съгласно заявено желание за посещение в отговор на анкетата публикувана на 

30.04.2020 г., както и входовете, на които ще бъдат приемани. 

Изпращането вечер на децата, при подходящо време, ще осъществява в 

двора на детското заведение, като се спазва недопускане на смесване на групите и 

персонал, както и на спазване на дистанция от страна на родителите. 

При лошо време изпращането ще се осъществява при допускане на един 

родител във входовете, като преминава пред дезинфекционна постелка, 

дезинфекциране на ръцете на диспенсъра и с маска.Останалите родители спазват 

необходимата дистанция, по оказан по горе ред. 

При изпращане на  двора родителите спазват дистанция, като остават зад 

лентата, която спира достъпа до децата и персонала на площадките.Изпращането 

се осъществява в рамките на : от 16:00 до 17:00 часа. 

Персоналът е задължен да се явява на работа с подсигурените лични 

предпазни средства – шлем или маска и ръкавици. 

Педагогическия, помощен, административен и медицински персонал, не 

допускат смесване на групите и струпването на едно място, по време на работа и 

почивка.  

В началото на работния ден от 07:00 до 07:30 ч. непедагогическия персонал 

подготвя, създава оптимални хигиенни условия и хигиенизиране на всички 

помещения в групите, както и да включват бактерицидните лампи за 

обезпаразитяване на помещението. 

По време на работа персонала да спазва необходимата дистанция при 

осъществяване на дейностите. 

Да се спазва Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в 

ДГ“Вяра,Надежда,Любов“. 

Стриктно да се спазва хигиената и дезинфекцията в групите , общите 

помещения и по звена. 

Дезинфекцията да се осъществява 4 пъти в рамките на работното 

време.Сутрин преди началото на приема на децата от 07:00 до 07:30 ч., от 10:30 до 

11:00 ч., преди ставане на децата от сън и след напускането им от помещенията.В 



кухнята, сутрин преди започване на работа, след обработване на продуктите, след 

раздаване на храната по групи и преди приключване на работния ден.Общите 

части, административен сектор и физкултурен салон, сутрин от 07:00 до 08:00, от 

12:00 до 12:30 ч., от 15:00 до 15:30 ч. и от 17:00 до 17:30 ч. 

  По време на работа се извършва редовна аерация на помещенията. 

Стриктно и безусловно да се спазва Правилника за вътрешния трудов ред, 

трудовите характеристики, Правилника за безопасни условия на труд, 

Правилника за дейността на детската градина,НААСР системата и Мерките за 

намаляване на риска по рискове, Приложение - Общи мерки , Специфични 

мерки, Допълнение към общите, с отговорници и срокове. 

  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 на 

здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност 

и необходимост и дейности за обща подкрепа. 

При съобразяване с климатичните условия, децата остават на вън, 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 едно място на персонал на детсктата градина, 

освен ако това не е необходимо, за опазване здравето и живота на децата, както и 

не се допускат контакт от член от персонала с повече от една група. 

Пред вид  спецификата на работата на детското заведение, следва да е 

ясно, че: спазване на физическа дистанция между децата и персонала, в рамките 

на една група, е невъзможно. 

Физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи. 

Физическата дистанция е задължителна между персонала в отделните 

групи и звена. 

Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на 

детската градина. 

При организиране процесите на възстановяване на работа на детската 

градина, да се осъществява бърза и лесна комуникация с родителите, които да 

бъдат информирани за правилата за работа на детската градина в условията на 

извънредна противоепидемиологична ситуация и да представят разпределението 

на децата в групите чрез сайта на детското заведение, електронния дневник, 

затворените фейсбук групи на учители и родители. 

Най – малко два работни дни преди началото на новата седмица, 

родителите да предоставят заявление за отсъствието на децата им през 

следващата седмица, с цел да се информират родителите, които не са заявили 

присъствие на детето си с анкетата от 30.04.2020 г. и да им се потвърди 

възможността за посещение на детска градина на детето. 

Да се направи предварително проучване сред родителите, колко дълго 

биха желали да посещават детската градина за периода от 01.06.20 г. до 14.09.2020 

г. включително. 

Да се организират контакти с родителите , неприсъствени, с цел екипа на 

детското заведение да се увери, че всеки родител се е запознал и е разбрал, 

правилата и мерките за работа. 



Периодично и своевременно да се  предоставят заявки  за необходимите 

материали за спазване на здравните изисквания, за да се осигурят необходимите 

количества, след изчерпването им. 

Ежедневно да се дезинфекцират играчките и другите материали за работа 

на децата. 

Учителите да организират кътове с възможнасти за игри в малки групи. 

Във времето за почивка децата да бъдат настанявани в леглата, при 

спазване на дистанция, като отстоянието от дете до дете  е  две свободни легла. 

Да не се допускат децата да играят с играчки, които не могат да бъдат 

дезинфекцирани. 

Да не се изпозва физкултурния салон, освен ако не се наложи в него да се 

обособи отделна група. 

Да не се провеждат и организират педагогически дейности, които не са 

дейност на детската градина. 

Родителите да организират незабавното вземане на детето от детска 

градина в случайте, когато бъдат уведомени от медицинското лице, че то 

проявява признаци на заболяване. 

За децата, които ще подновят посещението си в детска градина, 

родителите са длъжни да подсигурят плик, в който да поставят обувките, с които 

то пристига в детската градина.След събуване обувките се поставят в плика и след 

това в гардеробчетата за обувки.След което детето обува пантофи. 

Срещу подпис, пред началото на възобновяване на работата с деца, 

педагогическия, помощния, административен и медицински персонал, да се 

запознаят с настоящите мерки, както с графиците, предписанията на РЗИ София 

област, препоръките на МЗ и МОН. 

 При използването на контактен термометър медицинските специалисти 

са длъжни да го дезинфекцират след всяко дете. 

Персоналът в групите придружава децата и им дават насоки, как най-

добре да мият ръцете си, като им показват как става, като използват диспенсъра с 

дезинфектант.Да изискват от децата да изимиват и дезинфекцират ръцете си при 

прибиране от двора, преди и след всяко хранене, след използване на тоалетна, 

след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи.Измиването е 

с вода и самун, за поне 30 секунди, старателно изсушаване със салфетка за 

еднократна употреба и използване на дезинфектант за ръце под надзора на 

персонала в групите. 

Да се проветряват всички помещения на сградата често, за поне 10 минути. 

Сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на 

следобедна почивка, при почистване на работните помещения в края на работния 

ден. 

  Индивидуалните съдове на децата и за пиене на вода, се измиват след 

всяка употреба и се стерилизират в стерилизаторите. 

  В кухнята след измиване на съдовете, същите се дезинфекцират. 

  Не се допуска внасянато на стоки и предмети от родителите – 

вода,салфетки, играчки и др. 

  Да не се използват плюшени играчки. 



  Играчките, които могат да се почистват съгласно инструкциите се измиват 

с топла вода и сапун, отвътре и отвън, и се дезинфекцират, поне два пъти дневно. 

  На всяко дете да се осигури лично спално бельо, което се пере при 

минимун 600  веднъж седмично или при необходимост, съгласно здравните 

изисквания, регламентирани с Наредба 12 за здравните изисквания към 

обществената пералня. 

  Кофите за отпадъци да се изпразват поне 3 пъти дневно, след което се 

измиват и дезинфекцират. 

  Площадките да се разделят така, че да не се допуска физически контакт 

между отделните групи, както и с родителите при взимане на детето от детска 

градина. 

  Да се дезинфекцират уредите за игра и пейките, поне веднъж дневно. 

  Храната в кухненския блок да се приготвя при спазване на всички 

изисквания на  МЗ и БАБХ,  и всички наредби. 

  При наличие на един или повече на симптоми при дете – кашлица,кихане, 

задух, болки в гърлото, умора, оплаквания за болки в корема , висока температула 

и др.: 

Първоначално поведение 

- детето се изолира незабавно в изолационната докато не се прибере от 

родителя у дома; 

- незабавно се осъществява връзка с родител/настойник и се изисква да 

вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки; 

- на родителя се припомня, че следва – да избягва физически контакт и да се 

консултира с личния лекар на семейството, за да се реши дали да се 

направи тест; 

- след като детето напусне изолационната да се извърши щателна 

дезинфекция; 

- след отстраняването му, да се приеме детето в детската градина срещу 

медицинска бележка от личния лекар, че това е допустимо; 

В случай  на положителен тест на дете : 

- родителят своевременно да информира екипа на детската градина, който 

незабавно трябва да се свърже с РЗИ София област; 

- мерките за индетифициране на контактните лица и мерките, които да се 

предприемат, се съгласуват между РЗИ София област и директора на 

детското заведение; 

- взависимост от броя на контактните лица, мерките могат да включват 

затваряне на една, или няколко групи или на цялата детска градина; 

- лицата, които се поставят на задължитена карантира се определят от РЗИ 

София област, взависимост от конкретната ситуация; 

- задължително се почистват и дезинфекцират щателно помещенията и 

предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа; 

- да се информират контактните лица с детето за стъпките, които трябва да 

се предприемат; 

- при необходимост психолога осигурява подкрепа; 

 



При наличие на един или повече на симптоми при възрастен  – 

кашлица,кихане, задух, болки в гърлото, умора, оплаквания за болки в корема , 

висока температура и др., възрастния се отстранява от работа и е  длъжен да се 

обърне веднага към личния си лекар, след което   да информира ръководството за 

резултата. 

Първоначално поведение 

- да се изолира незабавно възрастният човек, да му се даде маска , ако 

връщането у дома е невъзможно в същия момент; 

- да се спазват ограничителните мерки; 

-  да избягва физически контакт с други лица и да се консултира с личния 

лекар, за да се реши дали да се направи тест; 

- след като лицето напусне  да се извърши щателна дезинфекция; 

В случай  на положителен тест на възрастен: 

- да информира директора на детската градина, който незабавно трябва да 

се свърже с РЗИ София област; 

- мерките за индетифициране на контактните лица и мерките, които да се 

предприемат, се съгласуват между РЗИ София област и директора на 

детското заведение; 

- взависимост от броя на контактните лица, мерките могат да включват 

затваряне на една, или няколко групи или на цялата детска градина; 

- лицата, които се поставят на задължитена карантира се определят от РЗИ 

София област, взависимост от конкретната ситуация; 

- задължително се почистват и дезинфекцират щателно помещенията и 

предметите, до които лицето е имало контакт в последните 48 часа; 

- да се информират контактните лица с лицето за стъпките, които трябва да 

се предприемат; 

- при необходимост психолога осигурява подкрепа; 

 

 


