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МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

НА ДГ  „ЦАНО ВЕЛЧЕВ“  

СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА 

 

        Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в 

работата на детската градина. Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано 

възобновяване на дейността на детска градина “Цано Велчев“ в условията на 

разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани 

по-долу. Необходимо е всички служители да са подготвени за процеса на адаптиране в 

новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за 

опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните.  

Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от 

епидемиологичната ситуация. 

I. Изисквания относно приема на децата в детската градина  

1. Опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, 

които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат 

в детска градина. Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи 

възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в 

едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи. Подновяването на 

посещението на детската градина  може да стане само по желание на родителите и с 

изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за 

работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при 

подновяване на посещението на детска градина от детето. Към момента няма мярка, 

която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската 

градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на 

часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За 

подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на 

медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за 

здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 

18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 



здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина от деца с хронични 

заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след 

предварителна консултация с личния лекар на детето. 

2. Отварянето на детската градина за посещение е на 8 юни, като са осигурени  

санитарно-хигиенни условия и прилагане на противоепидемични мерки.  

Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са записани в  

детската градина през учебната 2019-2020 година, като максималният брой деца в 

групата е 12.  

3. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската 

градина.  Приемът на децата ще се извършва от медицинско лице и от учителя на 

групата при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – 

маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на 

детето ще бъде отказан прием. 

От  детето в сградата на детската градина  не се изисква използване на предпазна маска. 

4. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат 

педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на 

социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или 

допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП. 

5. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата са  навън с 

изключение на времето за хранене и почивка. 

6. Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че: 

• спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една 

група не е възможно; 

• физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската 

градина. 

 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска 

градина, се очаква:  

1. Да се запознаят с предоставените им от детската градина препоръки и да 

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

психично здраве по време на реадаптацията на детето им. 

2. Да уведомят директора на детската градина най-късно два работи дни преди 

стартиране посещението на детето. 

3. Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт 

със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. 

4. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за 

спазването на тези правила на работа на детската градина. Попълнената 



декларация задължително се предоставя най-късно при водене на детето в 

първия му присъствен ден в детската градина.  

5. При предаване/взимане на децата от детската градина, родителите да използват 

предпазни средства.  

6. Родителят/настойникът придружава детето само до мястото за прием, без да 

влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в 

тези случаи стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен 

етикет и физическа дистанция.   

7. Родителят/настойникът  избягва струпване пред входовете при довеждане и 

взимане на децата. За целта ще бъдат предоставени телефоните на директор и 

учител.  

8. Родителят/настойникът измерва всяка сутрин температурата на детето си и не го 

води на детска градина, когато забележи признаци на заболяване и/или 

температура по-висока от 37,3 градуса.   

9. Родителят/настойникът организира незабавното вземане на детето в случаите, 

когато бъдат уведомени от персонала на детската градина, че то проявява 

признаци на заболяване.  

10. Родителят/настойникът  ежедневно да осигурява плик, в който детето да поставя 

обувките, с които пристига в детската градина. След събуване на обувките 

детето, или приемащия го в детската градина възрастен, поставя обувките в 

плика,  детето обува предварително почистените вкъщи пантофи.   

11. Родителят/настойникът осигурява поне два броя маски, в случай че носенето на 

маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.  

12. В края на всяка работна седмица родителят/настойникът заявява пред  директора 

дали детето ще присъства за следващата седмица.  

13. Не се допуска внасянето на играчки, вода, салфетки и др.  

14. Да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на 

графика, определен от детската градина, който е разработен и съобразен с цел 

спазване на  противоепидемичните предписания, за да няма струпване на много 

хора на едно място.  

15. Не се изисква медицинска бележка за периода на отсъствие на детето. 

Препоръката ни е детето да си остане вкъщи, ако това е възможно! 

Сутрешният прием и изпращане на децата в ДГ „Цано Велчев“, ще се извършва 

по следния график: 

1. Приемът в детската градина в първия ден се извършва от медицинска сестра 

от 08.00 ч. до 09.00 ч., при използване на необходимите индивидуални 

предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на 

заболяване не се допускат в детската градина. Задължително се измерва 

телесната температура на децата с термометър и се отбелязва във филтърната 

тетрадка на групата. 



2. Децата се приемат от медицинската сестра два пъти в седмицата , а в 

останалите дни от учителя, който е предварително инструктиран, на входа на 

сградата на детската градина от 07.30 – 09.00 ч.  

3. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето се отказва да 

бъде прието.  

4. Родителите и децата при сутрешния прием влизат само през централния вход 

на двора. 

5. При влизане в сградата на стълбите детето събува обувките си, след което 

само или с помощта на учителя ги поставя в плик и обува предварително 

почистените вкъщи пантофи. 

6. Когато климатичните условия позволяват  сутрешният прием на децата се 

извършва на площадката на групата. Родителите изчакват пред нея с 

предпазна маска за лице като отстоянието между тях  е най-малко 2 м.    

7. В сградата на ДГ „Цано Велчев“ не се допуска влизането на придружители на 

децата.  

8. Изпращането на децата става на площадката на двора, а когато климатичните 

условия са неблагоприятни на входа на сградата. За целта родителите звънят 

на звънеца на входната врата. Задължително изчакват отвън с предпазна маска 

на разстояние най-малко 2 м. 

9. Децата се предават от служител на родителите в интервала 16.30–18.00 ч.   

Този график е направен, за да се ограничат контактите между родители и деца от 

различни семейства, с цел опазване на тяхното здраве и здравето на персонала.  

II. Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина  

1. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за по-

малките деца се оказва помощ от учителя. 

2. Ръцете на децата се измиват преди и след всяко хранене, преди и след 

използване на тоалетна, след кихане или кашляне, при прибиране от двора, в 

края на деня преди тръгване за вкъщи.   

3. 2. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение 

на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да 

осигурят необходимата позитивна емоционална среда.  

4. С децата се провеждат само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на 

живот и усвояване на социални умения.  

5. До края на учебната 2019-2020 година допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие в детските градини през неучебното време при обучението по 

чл. 14, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование (обучението чрез 

допълнителни модули на деца, за които българският език не е майчин или които 

не владеят добре български език) може да се провеждат с обща 

продължителност до 40 астрономически часа. Във всеки астрономически час се 

провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 



6. Броят на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се определя 

от потребностите на всяко дете, като общата продължителност за 

допълнителното обучение на едно дете за периода по т. 1 е до 40 

астрономически часа. Във всеки астрономически час се провеждат по две 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

7. Дневната продължителност на допълнителното обучение за децата не може да 

надвишава 2 астрономически часа, като извън това време се осигурява и време 

за почивка от най-малко 45 минути, разпределени по 15 минути.  

8. Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун 

и обработка с дезинфектант.  

III.  Изисквания относно педагогическия и непедагогическия персонал в детската 

градина  

1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за 

работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.  

2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или температура над (37.3 ◦С) да 

уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до 

изясняване на здравния статус.  

3. При влизане за работната смяна, на входа, служителите на детската градина 

използват дезинфектант за ръце, събуват обувките си, поставят ги в плик, обуват 

вътрешни обувки или чехли. Обувките се оставят в помещението до централния 

вход, където сменят дрехите, с които идват отвън, с работни. 

4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите 

предпазни средства (маска/шлем и ръкавици) веднага след влизане в детската 

градина.  

5. Да придружават децата и да 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 е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е със 

салфетка за еднократна употреба.  

6. Организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които 

да играят различни игри.  

7. Въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и 

близки контакти; 

8. 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. 

9. Да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други. Моливите могат да 

се поставят в индивидуални чашки за всяко дете и да се използват под надзора 

на учителя. 

10. Организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на 

открито и при спазване на физическа дистанция. 



11. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните 

почивки. 

12. Храната  се приготвя на място в детската градина в обособения към нея 

кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и 

тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните. 

 

 

                                                     Дневен режим 

Прием на деца  от 6.30ч. – 8.30ч. 

Закуска  8.30ч.– 9.00ч. 

Допълнителна форма Допълнителни дейности и игри на 

открито 

Подкрепителна закуска 10.00ч.-10.15ч. 

Обяд 11.30ч.–12.00ч. 

Обедна почивка и сън 12.30ч.–15.30ч. 

Следобедна закуска 15.30ч.–16.00ч. 

Допълнителна форма Допълнителни дейности и игри на 

открито 

Изпращане на децата 16.30ч.–18.00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Мероприятия по отношение хигиената в сградата 

1.  Да се постави мокър филтър на входа на сградата.  

2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията-минимум 10 минути 

сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на 

следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния 

ден.   

3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности 2 пъти 

дневно: в 6.00ч. и 12.30ч.  

4. Тоалетната да се почиства и дезинфекцира задължително 3 пъти дневно и след 

всяко ползване от децата.  

5. Почистването и дезинфекцията на маси, столчета, врати и други повърхности и 

точки за контакт да става сутрин преди пристигане на децата и след обедното 

хранене.  

6. Гардеробите на децата да се дезинфекцират преди приема на децата. 

7. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на  

осветителните тела и парапета на стълбищата 2 пъти дневно ( сутрин преди 

прием на децата и след обедното хранене . 

8. Спалното бельо се сменя и пере всеки четвъртък от седмицата.  

9. Забраняват се използването на плюшени играчки. 

10. Играчките се мият след прибиране от двора и след изпращане на децата. 

11. Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на 

НАССР системата. 

12. Да се дезинфекцират детската площадка и съоръженията към нея един път 

дневно до 6,30 ч. 

13. Предоставяне на индивидуални съдовете за хранене и за пиене, които се 

почистват непосредствено след всяка употреба. 

14. Предоставяне на индивидуални пластмасови чаши за еднократна употреба за 

пиене на вода. 

15. Миене на играчките, отвътре и отвън-играчките/конструктори, кубчета/се 

разделят на две групи и предлагат през ден, за да могат да се измият и изсъхнат.  

Тези от тях, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва 

да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията CO-VID-19 

 

 

 

 

 

 

 



V. Протоколи за поведение  

           Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина 

 

     При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, 

болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.): 

 

1. Първоначално поведение 

• На детето се обръща внимание от медицинската сестра, съобразно графика й и 

от учителя, изолира се незабавно в предназначеното за такъв случай 

помещение- изолатор, поставя му се маска. 

• Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска 

да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.  

• На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да 

следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия 

лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.  

• След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция 

няколко часа по-късно.  

• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.  

• Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че това е допустимо. 

 

2. В случай на положителен тест на дете 

• Да се информира екипът на детската градина , който трябва незабавно да се 

свърже с РЗИ- Плевен.  

• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се 

предприемат в детската градина, трябва да се съгласуват между директора на 

детската градина и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя 

на контактните лица мерките може да включват затваряне на детска градина.  

• Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е 

имало контакт детето в последните 48 часа.  

• Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва  да 

предприемат.  

  

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, 

задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и 

др.): 

3. Първоначално поведение 

• Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако 

връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват 

ограничителните мерки.  

• Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия 

си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест. 



• След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция 

няколко часа по-късно. 

• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно. 

 

4. В случай на положителен тест 

• Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ-

Плевен. 

• Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в 

зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в 

конкретния случай.  

• Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се 

предприемат в детската градина, трябва да се съгласуват между директора и 

РЗИ.  

• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на детска градина.  

• Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще 

трябва да предприемат. 

• Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детска градина “Цано Велчев”с. Крушовица, общ. Д. Дъбник, обл.Плевен 

ул. “Кирил и Методий” №70, тел.06523/ 24-47;e-mail:cdg_krushovica@abv.bg 

 

УТВЪРЖДАВАМ! 

13.07.2020г. 

ДИРЕКТОР:………………............ 

                              /В.Иванова/ 

 

 

ГРАФИК  

за извършване  на  

дезинфекция в сградата и двора на ДГ „Цано Велчев” 

. 

 

Час  Място  Препарат  

6:00ч. Всички подове и повърхности HMI TABIDEZ 56 / DesMol LM 

6:20ч. Тоалетни  HMI TABIDEZ 56 

6:30ч. Детска площадка и съоръжения към нея HMI TABIDEZ 56 

12:30ч. Всички подове и повърхности HMI TABIDEZ 56 / DesMol LM 

13:00ч. Тоалетни HMI TABIDEZ 56 

17:30ч. Тоалетни HMI TABIDEZ 56 

 

 

Дезинфекцията се извършва с HMI TABIDEZ 56 в отсъствието на деца, при 

невъзможност за отсъствие на децата от помещенията с DesMol LM. 

 

 

 

Настоящият график съдържа 6 (шест) задължителни дезинфекции и е неразделна част от 

мерките за организиране на дейността на ДГ след възстановяване на приема на деца. 

 

 



 

Детска градина “Цано Велчев”с. Крушовица, общ. Д. Дъбник, обл.Плевен 

ул. “Кирил и Методий” №70, тел.06523/ 24-47;e-mail:cdg_krushovica@abv.bg 

 

 

 

Списък 

на запознатите с  

 

МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

НА ДГ  „ЦАНО ВЕЛЧЕВ“  

СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА 

 

 

Име на служител длъжност дата подпис 

Ива Мишева Алдинова учител   

Силвия Цветкова Минчева домакин   

Хинка Вълова Йорданова готвач   

Величка Любенова Андреева помощник-

възпитател 

  

 

 

 

 

 

 

Директор: ......................... 

                           (В. Иванова) 
 


