
ФЕФПСКА ГФФАФИНА Жо 7„ФЕПЕЛИНА"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА Хе

7 „ДЕТЕЛИНА“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА,
СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОУШ-19

Т. Изисквания относно приемана децата в детската градина.

1. Подновяването на посещението на детска градина можеда 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, за което подписват декларация
по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градинаот детето.

2. Приемът в детската градина ще се извършва в обособени пунктове за филтър
пред всеки вход на ДГ от медицинско лице. След премерване на температурата и

преглед, мед. лице впръсква дезифекционен разтвор на подметкитена всяко дете и го
насочва за прием в съответната група. Разпределение на мед. сестри по корпуси:

Корпус „А”-Ани Игусти
Корпус „Б”- Рени Тодорова
гр. „Вълшебник” и „Пчеличка”-Цанка Кожухарова
гр. „Смехорани” и „Малечко Палечко”-Наталия Тодорова
ДЯ- Краси Младенова
гр. „Буратино”-Лидия Борисова

Прием от 7.00 до 10.00 ч., от медицинско лице при използване на необходимите
индивидуални предпазни средства - маска/шлем и ръкавици, като деца с



от друг, докато медицинската сестра измерва с безконтактен термометър температурата
на детето. признаци на заболяванене се допускат в детската градина. В детската
градина се допускат само здрави деца.

3. В сградата на Детската градина не се допускат родители/настойници.

4. Родителите на всички деца, които изчакват за прием стоят на 1.5-2 м. един

5. Родителите предават попълнената декларация/информирано съгласие на
медицинската сестра.

6. По изключение,в случаите когато родител, който няма възможност да плати
таксата на детето си онлайн, ще се допуска до кабинета на касиера при спазване на
всички противоепидемичнимерки - влизане само по един, с маска и калцуни,с
изчакване пред входа на ДГ Хе 7 на разстояние 1.5-2 м.

П. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина/ясла.

1. Веднага след приема на дете в детската градина/ясла на вратата на групата
учителят дезинфекцира ръчичките му.Ръцете на децата се измиват и преди всяко
хранене, след посещение на тоалетна/ гърне за яслени групи/ и при

:

необходимост.
2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение

на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да
осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Дневният режим в
детската градина е организиран, както през неучебно време - допълнителни
дейности и игри на открито, занимания в екоцентрове, кътове, организирани
СПИ и др.

3. На двора всяка група ползва само нейната площадка за игра.
4. Всяка група излиза на двора през определен вход/изход, като се избягва

струпването и смесването на деца от различните групи. Предварително
уточняване между учителите в корпуса и изпълняват план за движение в

сградата.
5. Всяка група използва индивидуална площадка и се забранява смесването на деца

от една група с друга. Същото се отнася и за работещия персонал.
6. Децата излизат навън със слънчеви шапки и индивидуални шишетаза вода,

които поставят на определените места. Забранява се носенето на играчки от
дома.

7. Издаването на децата следобяд става от учителя втора смяна, без излишни
разговори с родителя, на отстояние 1,5 м., използвана маска или шлем, на входа
за групата родителя е направил дезинфекция на обувки и ръце/ при лошо време/.

8. Децата играят само с уреди, които подлежат на обработка с дезинфектант.

Ш. Изисквания относно персоналав детската градина.Служителите на детската
градина/ясла, е нужно:



1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина/яслас
правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.

2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или температура (37.3 С) да
уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина/ясла до
изясняване на здравния статус.

4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите
предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизанев детската градина/ясла.

5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо,за
това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това
(задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и
след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне,в
края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и

сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е със салфетка за еднократна употреба.

6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в

които да играят различни игри.

7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност
на открито и при спазване на физическа дистанция.

8. Да спазват физическа дистанция от 1.5-2 метра по време на
регламентираните почивки. Да се избягва струпването на хора.

ГУ. Дезинфекционни мероприятия

1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.

2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10

минутинавсеки час).

3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин,
след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната
да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Почистването се
отразява в чек листове, поставени на входа на всяка занималня и санитарно помещение.
Гардеробите на децата да се дезинфекцират преди приема на децата и след прибиране
на децата от игра на двора.

4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на
осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2
дезинфекции на смяна - 7:30 ч., 10:30 ч., 13:30 ч., 15:30 ч.). Административните
помещенияда се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:30 ч., 10:00 ч., 13:30 ч., 15:30 ч.).
Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР
системата5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график,
при отсъствието на хора в помещенията.



6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти
дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.

7. Количките за храна, се дезинфектират задължително преди и след употреба;

8. При получаването на храна да се спазва график изложен пред кухненския
блок,

9. Храната се пренася в съдове с похлупак, а плодовете и зеленчуците не се
пренасят в пликове.

10. Кофите за боклук се изпразват 3 п. Помещениятасе проветряват редовно,
като се използват прозорци с комарници.

1. Спалното бельо е строго индивидуално за всяко дете.

12. Леглата се почистват и дезинфектират след сън.

13.Дезинфекция на играчките за игра /играчки в занималня и на открито/ -2 п. на
ден.

14. Дезинфектиращите разтвори и концентрати се съхраняват в хигиенните
шкафове, заключени. За съхранението им са отговорни пом. възпитателите.

У. Протоколи за поведение

Протокол при съмнение или случай на СОУШ- 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
е 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.
е Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойницитеи да се изиска
да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
е На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябвада
следват - да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия
лекар на семейството, за да реши дали е необходимода се направи тест.
е След като детето напусне помещението,да се извърши веднага щателна
дезинфекция и да се смени спалното бельо на детето.
е Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
е Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска
бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

2. В случай на положителен тест на дете
е Родителите/настойниците да информират директора на детската градина,
който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.



е Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се
предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на детската градина.
е 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.
е Лицата, които се поставят под задължителна карантинасе определят от СРЗИ в

зависимост от конкретната ситуация.
е Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до
които е имало контакт детето в последните 48 часа.
е СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябвада
предприемат. 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
е Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако
връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват
ограничителните мерки.
е Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с

лекуващияси лекар, който ще реши дали е нужнода се направи тест.
е След като лицето напусне помещението,да се извърши веднага щателна
дезинфекция.
е Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

3. В случай на положителен тест при възрастен
е Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
е Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в

зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в

конкретния случай.
е Мерките за идентифициране на контактните лицаи мерките, които да се
предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на детската градина.
е 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.
е Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ
в зависимост от конкретната ситуация.

е СРЗИ информира контактните лица на възрастнияза стъпките, които ще
трябва да предприемат.

е Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и

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

Правилникът е приет на Педагогически съвет проведен на 16.09.2021 год.


