
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЖИРАФЧЕ"

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИ

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID -19

1. ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

* Подновяването на посещенията в ДГ става с подписана от родителя /настойника 
Декларация за информирано съгласие / по образец/.

* Първоначалният прием се извършва от медицинското лице и той включва: измерване 
на телесната температура, преглед на гърло и корем, преглед за главови паразити. 
Резултатите се регистрират в медицинския журнал. Допускат се само афебрилни деца.

* Родителят / настойникът съпровожда детето до сградата на детската градина като е 
длъжен да изчака резултата от прегледа. В сградата по изключение се допуска родител, 
задължително с маска.

2. ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕЦАТА

* Непосредствено след приема детето задължително измива ръцете си. Ръцете се 
мият и преди и след всяко хранене, след ходене до тоалетна и след игра в двора.

* При хубаво време заниманията протичат на открито. .

*Децата използват само играчки, които подлежат на измиване с вода и сапун и на 
дезинфекция.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

*Преди възобновяването на работа на ДГ персоналът подписва декларация за работа 
при стриктно спазване на настоящите вътрешни правила.

*При здравословни оплаквания и температура над 37.3 С уведомяват директора / 
управителя/ и биват отстранени от работа до изясняване на здравния статус.

* Персоналът използва обособено помещение за обувките и дрехите си, с които влиза 
в ДГ. В работно време той използва работно облекло.

* Веднага след влизане в ДГ учителите и непедагогическия персонал си измиват ръцете, 
дезинфекцират ги и слагат шлемове /маски.



* Родителски срещи се организират на открито и при спазване на физическа дистанция.

4. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ :

*Пред входните врати се подържа мокър филтър.

* Помещенията се проветряват на всеки час.

* Дезинфекцията на повърхностите и подовете се прави 5 пъти дневно: сутрин, преди и 
след обяда, след следобедната закуска и при вечерното основно почистване. 
Периодично се дезинфекцират дръжките на вратите и прозорците, ключовете за 
осветление, парапета на стълбите. Дезинфекцията на разливното помещение е според 
НАССР системата. Тоалетната и гърнетата се дезинфекцират след всяка употреба.

*Дворните съоръжения се дезинфекцират 2 пъти дневно.

5. ПРОТОКОЛ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID -19 В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

* При наличието на един или повече симптоми при дете / кашлица, кихане, задух, 
болки в гърлото, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др./ то 
незабавно се изолира. Слага му се маска и веднага се уведомяват родителите. Детето 
се взима от родителя / настойника при стриктно спазване на противоепидемичните 
правила.

* След детето се извършва щателна дезинфекция на цялото помещение.

* Последващият му прием става с медицинска бележка от семейния лекар.

* В случай на положителен за COVID-19 тест родителите / настойниците са длъжни да 
уведомят директора / управителя/ на ДГ, който незабавно се свързва с СРЗИ.

т

* В правомощията на СРЗИ е да определи лицата, които трябва да се поставени под 
карантина, както и ограничителните мерки за част от помещенията или за всички в ДГ.

* СРЗИ информира контактните с детето лица за стъпките, които следва да 
предприемат.

* При наличието на един или повече симптоми при член на педагогическия и
непедагогически персонал в правомощията на директора / управителя/ е да го 
отстрани от работа и незабавно да информира СРЗИ.

*Мерките за идентифициране на контактните лица, както и др. организационни мерки 
се съгласуват между СРЗИ и директора /управителя/ на ДГ.

* Задължителна е дезинфекцията на помещенията и предметите, с които лицето е било 
в контакт през последните 48 часа.


