
Детска градина Хо 34 „Лястовичка” / с яслена група/Гр. Варна, ж.к. „Възраждане”- 1, до бл.3
Телефон : 052 500 - 343, е-та!: 434 ПазгомспКа(ФаБу Бо

ЗАПОВЕД

Хо РД 07- 487/13.09.2021г.

На основание чл.259 от ЗПУО и във връзкас т.16 от Вътрешни правила за намаляване
на риска от инфекция СОУШ-19 в ДГ Хо34 „Лястовичка“

Нареждам:

1. Определям следния ред за приемане и предаване на децата за периода на
извънредна епидемична обстановка през учебната 2021-2022година.:

16:15- 16:30 ч.
07:30 -07:45ч. 17:15 - 17.30ч

Ясла "Мечо Пух" 08:15 - 08:30 ч. 18:00- 18:15ч.
16:30 - 16:45 ч.

07:15 07:30ч. 17:30-17:45ч
Трета група "Слънчице" 08:00-08:15 ч. 18:15- 18:30ч.

16:15 - 16:30 ч.
17:15 - 17:30ч

07:00 - 07:15 ч. 18:00- 18:15ч.
Четвърта група "Калинка" 07:45 - 08:00ч. 18:45-19:00ч

16:30 - 16:45 ч.
07:15 07:30ч. 17:30-17:45ч

Първа група "Пчеличка". 08:00-08:15 ч. 18:15- 18:30ч.
16:45- 17:00 ч.

07:00 - 07:15 ч. 17:45- 18:00ч
Втора група "Слънчоглед" 07:45 - 08:00ч. 18:30- 18:45ч.

16:45- 17:00 ч.
07:30 - 07:45ч. 17:45- 18:00ч.

Втора група "Теменужка" 08:15 - 08:30 ч. 18:30- 18:45ч.

неблагоприятни
атмосферни условия

Ясла "Мечо Пух" от Вход 1 От площадката на от Вход 1

/ Централен вход/ групата / Централен вход/

от Вход 2 от Вход 2
п п От площадката наТрета група "Слънчице /до занималнятана гр. групата /до занималнята нагр.

"Слънчице"/ Ру
"Слънчице"/

от Вход 2 от Вход 2
Четвърта група "Калинка" /до занималнятанагр.педааии

От площадката на
групата

/до занималнята нагр.



/ централен вход/ групата , централен вход/

Втора група "Слънчоглед" от Вход 1

/ Централен вход/
От площадката на

групата
от Вход 1

/ Централен вход/

Втора група "Теменужка"
от Вход 2

/до занималнятанагр.
"Слънчице"/

От площадката на

групата

от Вход 2

/до занималнятанагр.
"Слънчице"/

2. Семействата да спазват безопасна дистанция от минимум 1,5 метра.
3. Да не се приемат деца, чиито родители не са попълнили декларация за информирано

съгласие с Вътрешни правилаза намаляване на риска от инфекция с СОУШ-19 в ДГ
Хо34 „Лястовичка”.

4. Несе допускат лица без предпазни маски на територията на детската градина, вкл. в
двора!

5. Забранявам внасянето на храни, напитки, играчки и всичко останало, което може да
представлява заплахаза безопасносттана децата и персонала.

6. Заповедта да се сведе до знанието на родителите по електронен път, чрез сайта на
детското заведение

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Директор:


