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Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка,
свързана с разпространение на COVID-19 в ДГ „Първи юни“

Въведение
Настоящият вътрешен ред има за цел да въведе и разясни прилаганите мерки, които ще
се изпълняват на територията на ДГ „Първи юни“ в условията на разпространение на
COVID-19. Тези насоки са базирани на Насоките за работа на детските градини през
учебната 2020-2021г.
Преди отваряне на ДГ „Първи юни“
На родителите ще бъдат предоставени декларации, които следва да попълнят преди
децата да посещават ДГ „Първи юни“. Няма де се приемат деца без подписана
декларация от родител.
Процедури за персонала преди пристигане на работното място:

1. Ежедневно да се използва чисто работно облекло.
2. Да измерват температурата си в къщи, и в случай че е над 37,5 C, то следва да

уведомят ръководството на ДГ „Първи юни“ и да не посещават работното място.
3. Всички, които работят пряко с деца да използват лични предпазни средства

(маски, ръкавици) при ползване на обществен транспорт от/до работното си
място.

Процедури при постъпване на работното място:
1. Дезинфекция на ръцете преди влизане в сградата;
2. Измерване на температура на входа на ДГ;
3. Поставяне на лични предпазни средства - шлем и/или маска
4. Обличане на работно облекло
5. Обуване на обувки за ползване вътре в сградата
6. Не се допуска контакт на член от персонала с повече от една група, без да се

спазва социална дистанция
Процедури за децата преди пристигане в ДГ „Първи юни“

1. Децата не носят лични предпазни средства;
2. Децата следва да носят чисти дрехи;
3. Забранява се внасянето на лични вещи – играчки, книжки, възглавнички и др.

Основни насоки за педагогическия състав при работата с деца:
1. Отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на

ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване.
2. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят

емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с
разпространението на COVID-19

Процедури за децата при влизане в ДГ „Първи юни“
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1. Всяко дете ще е посрещано от мед. сестра, учител или помощник възпитател.
2. Децата ще дезинфекцират ръцете си преди влизане в сградата.
3. От децата не се изисква носене на предпазни средства – маски, освен ако на дете

с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му доктор
4. Децата ще се преглеждат от мед. сестра при влизане в сградата.
5. Температурата на децата ще бъде измервана в деня на първото посещение от

мед. сестра. В случай, че е по-висока от 37,5 С, детето няма да бъде допускано и
ще бъде насочвано към личния лекар за проследяване на състоянието му.

6. След прегледа, тези деца които могат да са част от групата биват поемани от
помощник възпитателя/ детегледач и съпровождани до групата им.

Родители
1. Родителите няма да бъдат допускани в сградата на ДГ „Първи юни“.

Допускат се придружители на деца със СОП в детската градина при спазване на
изискванията за носене на защитна маска за лице, за физическа дистанция и за
дезинфекция;

2. Родителите водят детето си до входа на ДГ, като спазват отстояние от 2 метра от
други родители.

3. Родителят изчаква становището на мед. специалист и ако детето може да бъде
допуснато в групите, то се поема от помощник възпитателя/ детегледач и се
завежда до групата.

4. Времето, в което родителите могат да вземат децата си е от 16:00 до 18:00 часа.
5. При изпращане децата ще бъдат придружавани до фоайето от помощник

възпитателя или учителя и на вратата ще бъдат предавани на родителя.
6. Родителите ще бъдат допускани само до входа на детската градина.
7. На мястото, където родителите изчакват своите деца, ще спазват социална

дистанция.
8. Родителите водят детето си в градината в интервала от 6:30 до 8:30 часа
9. Родителите да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на

заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да
организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени
от медицинското лице или учител в детската градина, че то проявява признаци
на заболяване.

10. Родителите задължително осигуряват пантофки/ за вътрешните посещения на
ДГ, които обуват при пристигане в детската градина.

11. Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства,
а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна
уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;

12. Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет в електронна
среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което
гарантира спазване на правилата на МЗ;

Социална дистанция
1. Спазването на социална дистанция е ключово за ограничаване на

разпространението на епидемията.
2. Приетото приемливо разстояние от НОЩ в Република България е 2,00 м.
3. Персонала следва да спазва социалната дистанция от 2,00 метра спрямо

останалият персонал, родители и всички възрастни. Това не се изисква при
работата им с деца.

4. Физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи
5. Физическата дистанция е задължителна между персонала в отделните групи;



6. Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на ДГ
Общи условия:

1. Вратите в ДГ „Първи юни“ (там където е възможно) ще бъдат отворени през
цялото време, с цел да се ограничи докосването на бравите.

2. Проветряването на помещението ще бъде най-малко през 2 часа.
3. Всички плюшени играчки ще бъдат извадени от средата на децата.
4. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън на двора с

изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри,
които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е
възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

5. При всяка възможност децата да ще провеждат занимания на открито.
6. Осигурени са три отделни входа за групите.

Занимания на децата на територията на ДГ
1. Няма да се изисква спазване на дистанция между децата и между децата и

учителите, но ще се насърчава такава от учителите, без да е превръщано в
основно правило за децата, а с помощта на педагогически способи –
индивидуална работа с материали, групиране на децата при работата им в
средата и др.

2. Да се провеждат форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху
изграждане на навици за здравословен начин на живот.

3. Между отделните деца/групи в работното помещение се осигурява времетраене
от поне 20 минути. След приключване на работата с всяко дете/група
помещението се проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички
контактни повърхности.

4. След работата с всяко дете/група използваните материали се дезинфекцират, а,
когато това е възможно се измиват с топла вода и сапун.

5. Педагогическите специалисти носят лични предпазни средства (маски) през
цялото време на престоя в сградата на детската градина.

6. Максимално ограничаване на контактите между децата от различни групи при
осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически
дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено
желание на родителите и срещу заплащане).

7. При провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на
дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование не
се допуска смесване на деца от отделни групи.

8. Другите педагогически специалисти в ДГ (логопед и ресурсен учител)
продължават да изпълняват своите задължения при спазване на всички
противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни
средства и когато това е възможно, спазване на физическа дистанция. Те
организират индивидуалната и/или групова работа с децата при осигурени
строги санитарно-хигиенни условия. Работата с дете или с група е с
продължителност 30 минути на ден и се провежда при всяка възможност на
открито или в специално помещение.

Миене на ръце:
1. На всички деца ще се проведат уроци за миене на ръце.
2. Децата ще мият своите ръце при:

a. Влизане в градината
b. След ходене до тоалетна



c. След прибиране от игра на двора
d. Преди хранене и след това

Тоалетни:
1. При игра на двора децата винаги ще са съпровождани до тоалетната на тяхната

група от учителя или помощник възпитателя.
2. Децата ползват тоалетната само на собствената си група.
3. Учителите ползват тоалетна, отделна от тоалетните на децата в групите.

Време на двора:
1. Всяка група ще използва обособена площадка само за групата
2. Двора се разделя на площадки, които се ползват от определената група/ ясла.
3. На една площадка в едно и също време може има само една група
4. Децата ще бъдат придружавани до двора и на двора само от учителите и от

помощник възпитателите от тяхната група
5. Децата пият вода на двора само от еднократни чашки.

Хранене:
1. Храната се получава от кухненски блок в индивидуални съдове за всяка група
2. Децата се хранят от индивидуални съдове

Медицински филтър:
1. Медицинската сестра прави филтър в ДГ всяка сутрин от 7:30 до 8:30 часа
2. Децата преминават първо преглед и след това се водят в групите от помощник

възпитателя/учител.
3. Деца пристигнали преди 7.30 часа, без възможност за медицински филтър от мед.

сестра на ДГ, ще бъдат преглеждани в групите.

Правила при съмнение за COVID-19
Първоначално поведение

1. Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато

не бъде взето от родителите.

2. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето на

маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него.

3. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да

вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене

на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).

4. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния

лекар на детето (първо по телефона) за преценка на здравословното му

състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл.

необходимост от провеждане на тест за коронавирус.

5. След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в

кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за

дезинфекция, както и в групата, в която е било.

6. Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

7. Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка



от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете

1. Родителите информират директора на детската градина, който трябва

незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на

децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с

указанията на РЗИ.

2. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица

мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на

цялата детска градина.

3. Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в

детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на

детската градина.

4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под

14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на

риска и определени като близки контактни:

o Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;

o Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен

контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от

15 минути или без носене на защитна маска за лице;

o Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на

разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на

защитна маска за лице.

5. Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период

от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен

асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след

вземането

на проба за изследване по метода PCR.

6. Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

7. При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на

карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на



симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е

проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция при

децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

8. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна

дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е

имало

контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се

използват отново.

9. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в

зависимост от конкретната ситуация.

Настоящият вътрешен ред е приет на 14.09.2020 год. с Протокол №1 от
заседание на ПС от 14.09.2020г.


