
Детска градина Хе 34 „Лястовичка”/ с яслена група/

гр. Варна, ж.к.Възраждане - |, до бл. 3

Телефон: 052 500 - 343, ета!: 4034 Пазгоуска(Фабу Бе.

/Ан.

със заповед Хо РД-07- 488 /13.09.2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
ИНФЕКЦИЯ С СОУШ-19, В ДГ Хе34 „ЛЯСТОВИЧКА“

(В сила от 15.09.2021г.)

Настоящите „Вътрешни правилаза намаляване риска от инфекция е СОУ-19, в
ДГ Хо34 „Лястовичка“, са разработени в съответствие с Насоките за обучение и действия
в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, на
Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката,и
са валидни до края на извънредната епидемична обстановка.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ

Защитни средства и физическа дистанция

1. Всички външни лица и родители използват задължително защитна маска на
териториятана детската градина, включителнои на двора.
2. Персоналът на детската градинаноси задължително защитнамаска в следните случаи:

- в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, методичен кабинет,
административните помещения);

- когато по изключение работят с повече от една група;
3. От децата не се изисква да носят предпазни маски. Дете може да носи защитна маска
за лице по време на престоя в детската градина по препоръка на лекар или при заявено
желание на родител.
4. Когато е наложително родител или външно лице (вкл.контролните органи) да влезе в



сградата на детската градина, задължително използва предпазна маска, калцуни и
дезинфекцира ръцете си на входа. Калцуните и дезинфектанта са осигурени от детската
градина.
5. Забранено е смесване на деца от различни групи.
6. Забранено е смесване на персонала на различните групи, освен при необходимост от
заместване. В този случай, използването на предпазна маска е задължително.
7. Задължително е спазването на дистанция между родителите/ външните лица и
персоналана детската градина.
8. Влизането на родители и външни лица в сградата на детската градина е допустимо
само по изключение и след предварителна уговорка със заинтересования служител.

Прием на децата

9. При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват в детската
градина, същите се приемат след представяне на необходимите документи съгласно
Наредба Хе3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и
Наредба Хе 26 0т18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях.
10. Родителите на деца, отсъствали по семейни причини, които са преценили, че детето
им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със
заразно болен, декларират 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, както и че са запознати с Вътрешните правила за намаляване риска от инфекция с
СОУШ-19 в ДГ Хе34 „Лястовичка“и се задължават да ги спазват.
11. За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина след отсъствие за
повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни
паразити.
12. Преди планираното посещениена детето на детска градина родителите:

- подготвят предварително необходимите документи за прием;
- не водят децата си в детската градина, когато забележат признаци на

заболяване
и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;

- 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;
- ако детето носи маска по препоръка на своя лекуващ/личен лекар, родителите
осигуряват поне два броя маски наден.
- винаги, когато това е възможно, не използват градски транспорт за придвижване до
детската градина и обратно;
13. Приемането и предаването на децата се осъществяват по предварително оповестен
график и ред, с цел предотвратяване струпването на персонал и семейства, като се
спазва отстояние от най-малко 1,5 м. между семействата.
14. Родителите придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата
на детската градина.
15. Приемането на децатае както следва:

- Децата от яслена група, група „Слънчоглед“ и група” Пчеличка”- от Вход 1

(централн вход) на детската градина;
- Децата от гр. „Теменужка“ гр. „Слънчице“ и гр. „Калинка“ - от Вход 2 ( до

занималнята на гр. „Слънчице“ ).



19. Приемът в детската градина се извършва от медицинска сестра при използване на
необходимите индивидуални предпазни средства - маска и ръкавици, като всеки ден
преди влизане, на всяко дете се измерва температурата и преглежда гърлото, оглеждасе
внимателно за признаци на заболяване. В случай на температура, по-висока от 37,3
градуса и/или признаци на заболяване (кашлица, затруднено дишане, възпалено гърло,
умора, болки, загуба на вкус и обоняние и др.) на детето се отказва прием и се насочва
към личния лекар за проследяване на състоянието му.
17. Дете, на което е отказан прием по здравословни причини, може да възобнови
посещенията си само след представяне на медицинска бележка от семейниялекар, че е
клинично здраво и е допустимо да посещава детското заведение.
18. От моментана влизане на дететов сградатана детската градина,от него не се изисква
използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване
това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
19. Забранява се внасянето на храни, напитки, играчки и всичко останало, което може да
представлява заплаха за безопасността на децата и персонала.
20. Децата носят в малка раница само необходимите допълнителни дрехи. Раницата се
носи и взима всеки ден, поради необходимост от дезинфекция на шкафовете в
гардеробните.

Хигиенаи дезинфекция

21. Помощник-възпитателите спазват стриктно „Протокол за почистване и дезинфекция
в условията на извънредна обстановка, свързана с разпространение на СОУШ-19“,
изготвен от медицинските специалисти и утвърден от директора.
22. В детската градина са осигурени топла вода и течен сапун за всички пребиваващи.
23. Служителите са длъжни да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън с работни,
като спазват разработения график;
24. Служителите са длъжни да измият ръцете си, да се дезинфекцират ида поставят
необходимите предпазни средства (маска) веднага след влизане в детската градина;
25. Служителите са длъжнида отделят време през деня за споделяне между децата, както
и за разяснение на ситуациятаи на правилата за лична хигиенаи значимостта от тяхното
спазване;
26. Служителите са длъжни да дезинфекцират след всяка употреба контактния
термометър и да слагат латексови ръкавици при неговото използване;
27. Служителите са длъжни незабавно да потърсят компетентно мнение от медицинско
лице в детската градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за
проблем в

здравословното му състояние;
28. Учителите са длъжни да предлагат на децата включване в игри и дейности, които да
подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с
извънредната ситуация;
29. Служителите са длъжни да придружават децата и 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
ес топла вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка
за еднократна употреба.



30. Служителите са длъжни да използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен
случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и
течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с
вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при
невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен
контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при
първа възможност);
31. Размяната на топки, играчки, моливи и други трябва да бъде придружена от
дезинфекция след всяка употреба;
32. Учителите организират дейностите така, че децата от една група да бъдат
разделяни на по- малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в
различни активности;
33. Учителите организират срещи с родителите само при необходимост, и то на
открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на
физическа дистанция.

П. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

34. Възможно най-много дейности да се провеждат на открито, когато метеорологичните
условия позволяват това.
35. ограничаване използването на музикален салон; в случаите, когато спортните дейности се
провеждат на закрито, да се избягват интензивни физически упражнения, водещи до учестено
дишане.
36. Заседанията на Педагогическия съвет и Общите събрания на колектива да се провеждат в
електронна среда.
37. Родителските срещида се провеждат в електронна среда, в платформата 2ООМ.
38. Срещите на Обществения съвет и Настоятелството да се провеждат в електронна среда, от
разстояние.
39. Медицинските специалисти да имат изготвени в електронен вариант списъци на децата по
групи и на персонала, с всички данни, изисквани от РЗИ при карантиниране на
група/служител.
40. Поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на
ръцете, респираторен етикет и носене на защитнимаски;

Ш. ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯС РОДИТЕЛИТЕ

41. Комуникацията с родителите да се осъществява чрез използването на електронни
средства, приложения и социални мрежи, а когато това е невъзможно - чрез
индивидуални срещи, при спазване на всички противоепидемичнимерки;42. Учителите отговарят за организирането на родителски срещи в електронна среда, в
родителскатастая на групата.
43. Учителите са длъжни системно да информират родителите за напредъка на детето
им, чрез публикуване на снимки от образователно възпитателния процес, резултати от
детското творчество и др.
44. Учителите и директорът използват създадените групи в социалните мрежи
(Фейсбук, Вайбър) за бърза комуникацияс родителите.
45. Директорът публикува на сайта на детската градина, цялата информация, с която
родителите трябва да са запознати.
46. При необходимост от спешна комуникация, се използват телефони.



ГУ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8 1. Настоящите вътрешни правила са приети с решение на Педагогическия съвет с
ПротоколХо 1/13.09.2021г. и са утвърдени със Заповед Хо РД -07- 488 /13.09.2021г. на
директора ДГ» 34 „Лястовичка“- гр.Варна, влизатв сила от 15.09.2021г.42. Настоящите вътрешни правила могат да бъдат променяни при промяна на
нормативната
уредба.
83. Настоящите вътрешни правила отменят Вътрешни правила за организиране на
дейностите след възстановяване на приема на деца в условията на СОУШ-19 в ДГ.Хе
34 „Лястовичка“ и са валидни до утвърждаването на нови такива.



ПРОТОКОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОУШ-19 В ДГ Хе34 „ЛЯСТОВИЧКА“

1. ПРОВЕТРЯВАНЕ
1. Минимум двукратно дневно проветряване на помещениятаза 30 минути в отсъствие на
децата.

1.1. Сутрин преди пристигане на децата (задължително);
1.2. Докато децатаса на двора;
1.3. По време на следобедната почивка;
1.4. При почистване на помещенията;
1.5. В края на работния ден (задължително).

2. Проветряване на всички помещения на всеки астрономическичас в работния ден, за
минимум 10 минути.

П. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
3. Всички дезинфектанти трябвада са обозначени с етикет (вид, годност), да се съхраняват
на място, недостъпно за деца и да се използват както следва:

3.1. ТАВШЕЙ 56 - за под, тоалетни и всички повърхности;
3.2. НГУАЗЕРТ, НМ ЗСКОВ - за ръце.

4. Ежедневно двукратно влажно почистване.
4.1. от 07:00 до 07:30 часа
4.2. от 13:00 до 13:30 часа

5. Дезинфекцияна маси (преди и след хранене), повърхности, парапети, брави и др.
5.1 08:00 часа
5.2 14:00 часа

6. Дезинфекция на материали и играчки в занималнята, чрез измиване с топла вода и сапун:
6.1. 11:00 часа
6.2. 16:30 часа

ВНИМАНИЕ! Играчките които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите да
бъдат опаковани и недостъпниза децата до края на извънредната обстановка.

7. Почистване на тоалетните:
7.1. 07:30 часа
7.2. 13:00 часа
7.3. 17:00 часа

8. Уреди за игра и пейки на детските площадки:
8.1. 09:00 часа

9. При наличие на потвърден случай на СОМУШ-19 хигиените мерки варират от 4 пъти
дневно или на всеки час съгласно указание на РЗИ.
9.1. от 07:00 до 07:30 часа
9.2. от 10:30 до 11:00 часа
9.3. от 13:00 до 13:30 часа
9.4. от 18:30 до 19:00 часа



Ш. СЕРВИРАНЕ
10. Помощник-възпитателя предоставя индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода,
които се почистват непосредствено след всяка употреба, както следва:
10.1. изплакване на съдовете
10.2. химиотермодезинфекция (киснене на съдовете в разтвор на ТАВШЕЛ 56 за 20 мин.;

термообработка- стерилизатор или съдомиялна с програмамин. 60С)

ГУ. ИЗПРАЗВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОФИТЕ ЗА БОКЛУК
11. Боклукът се изнася и кофите се дезинфекцират, както следва:
ПА. 10:00 часа;
11.2. 13:00 часа;
113. 16:30 часа;
1.4. 18:30 часа.

ВНИМАНИЕ! При работа с биоциди, съдържащихлор да се прилагат предпазни мерки за
предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - добро

проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните
повърхности и предмети.



Детска градина Хо 34 „Лястовичка”/ с яслена група/
гр. Варна, ж.к.Възраждане - 1, до бл. 3

Телефон: 052 500 - 343, етай!: 4034 ПазгоусйКа(даБу. Бо.

Утвърдил:
Директор: у )

/Ан. Рашкова/“ С
със заповед Хо РД-07- 488; 4 13. 09. 2021 г.

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА
ДО СГРАДАТАНА ДГ 34 „ЛЯСТОВИЧКА“, В

УСЛОВИЯТАНА ВЪВЕДЕНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ
ЗА СИГУРНОСТ

ГЗа времето на действие на извънредните мерки за превенция на
разпространение на СОУШ-19, достъпът на външни лица до сградата на
ДГ 34 „Лястовичка“е забранен!

П. При крайна необходимост, влизане в сградата се изършва при спазване
на следните правила:
Т. Предварителна уговорка със служител и съгласие на директора;
2. Задължително използване на предпазна маска;
(93)

- Задължително използване на калцуни;
- Задължително дезинфекциране на ръцете на входа:
. Вписване в книгата за посетители;

4

5

6. Спазване на задължителна дистанция от мин. 1,5м;

7. Ограничен контакт със служители на детската градина;
8 Е Изхвърляне на използваните калцуни на определеното за целта място.

Ш. Ако идването на външно лице съвпадне с придвижването на деца в двора
на детската градина, е необходимо да се изчака извън територията на
детската градина.

ГУ. Лица, които нямат предварителна уговорка, но им се налага достъп,
ползват домофонната системаи се свързват с „Директор“или „ЗАС“.


