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Извадка от вътрешните правила за работа и намаляване на риска от инфекция в 

условията на Ковид 19 

на детската градина „Звездица Зорница“ приети на педагогически съвет и 

утвърдени със заповед на Директор 

 

Приемане на деца в детските градини  

-Изработва се график за сутрешния прием в детската градина, който да се извършва 

в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора 

или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 1,5 м 

между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в 

сградата на детската градина.   

-Директорът организира сутрешен филтър за прием на всеки вход, като при 

необходимост той може да се извършва освен от медицинското лице и от 

упълномощено от директора лице при използване на защитни маски за лице.  

-При констатиране на признаци на заболяване детето не се приема.    

-Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина 

следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на 

децата, без да се допускат родителите в сградата на детската градина.  

-Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да 

носи защитна маска за лице, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди 

влизане.    

-При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска 

градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на 

необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните 

изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и 

дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.  

-За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли след 

отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за 

чревни паразити.  

-Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо 

медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират 
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обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и 

няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.  

 

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:  

-подготвят предварително необходимите документи за прием;  

-се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки  да 

подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично 

здраве по време на адаптацията на детето им;  

-винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до 

детската градина и обратно;  

-спазват регламентираната дистанция от 1,5 м;  

-не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или 

измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;  

-придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската 

градина, освен ако не бъдат помолени за това. В този случай стриктно спазват 

изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;  

-ако детето носи маска по препоръка на своя лекуващ/личен лекар, родителите 

осигуряват поне два броя маски на ден.   
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