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1. Детската градина се отваря за посещение от всички деца. Но трябва да сме 

наясно, че в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с 

гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително 

децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат 

вкъщи. 

 

 

2.  Преди отваряне на ДГ № 49 „Боров кът“  
На родителите ще бъдат изпратени декларации и заявления, които следва да 

попълнят преди децата да посещават детска градина. 

Същите да бъдат изпратени по електронната поща на адрес: 

dg49borovkat_vn@abv.bg 

Няма де се приемат деца без подписани заявление и  декларация от 

родител. 

Всички родители ще бъдат запознати преди попълване на заявление 

и декларация с настоящите вътрешни правила (същите ще бъдат 

качени на сайта на ДГ) 

3. Подновяването на посещението на детска 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  

4. Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са 

записани в списъчния състав на съответната детска градина в първа, втора, трета 

и четвърта групи за учебната 2019-2020 год. 

5. 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 

6. Отварянето на детската градина за посещение ще стане само при 

осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия. 

7. При необходимост работното време на детската градина може се променя, 

като приемането и предаването на децата се осъществяват в по-дълъг 

интервал, по предварително оповестен график/ред с цел 

предотвратяване струпването на персонал и семейства, при възможност в двора 

или на специално обособено пространство,  осигуряващо отстояние 

на най-малко 2 м. между семействата. 

8. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на 

детската градина. 

9. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго 

упълномощено от директора лице при използване на необходимите 

индивидуални предпазни средства - маска и ръкавици, като всеки ден преди 

влизане на всяко дете се измерва температурата и му се дезинфекцират 

ръцете, а в случай на температура по-висока от 37 градуса и/или признаци на 
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заболяване на детето се отказва прием и се насочва към личния лекар за 

проследяване на състоянието му  

 

Приемът в ДГ № 49-ще бъде организиран както следва: 

Децата влизат през 1 вход. 

Родителите се изчакват при приемане и издаване на децата като спазват 

дистанция на разстояние два метра. 

Родителите водят детето до входа на ДГ и след измерване на температура, 

дезинфекция на ръце и медицински филтър го предават на дежурен помощник 

възпитател, който превежда детето до групата му. 

При взимане на детето родителят звъни на телефона на групата, за да подготвят 

детето и до входа за изпращането му или информира дежурният служител на 

входа за да му съдейства. 

 

10.  Децата са разпределени във възможно по-малки на брой групи. 

Персоналът се стреми да ограничава струпвания на групи и разпределя 

ежедневните дейности на децата, по най-безопасен за здравословно 

функциониране ред. 

 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.  

11. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската 

градина освен, ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, 

както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с 

повече от една група. 

 

12. Непедагогическия персонал се задължава: 

 

 да организира обезопасяване на средата съгласно Протокол за  

почистване и дезинфекция в условията на епидемиологична обстановка ( 

прил. 1) 

  като се отстраняват всички играчки и материали, които не могат да 

бъдат дезинфекцирани 

По отношение на хигиената в сградата се очаква: 

Да се спазва стриктно Протокол за почистване и дезинфекция(Прил1) 

 

 

13. Целият персонал ползва задължително необходимите средства 

за хигиена и поддържането на личната безопасност и особено 

отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често. 
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Процедури при постъпване на работното място:  
1. Дезинфекция на ръцете преди влизане в сградата;  
2. Измерване на температура ;  
3. Поставяне на лични предпазни средства - шлем и/или маска  
4. Обличане на работно облекло  

        5. Обуване на обувки за ползване вътре в сградата и поставяне на обувките, с които 
са дошли в плик на обособеното за това място, отделно от мястото за поставянето на 
обувки на децата от групите (а при необходимост ползване на калцуни) 

6. Не се допуска контакт на член от персонала с повече от една група, без да се спазва 
социална дистанция.  
7. При установяване или съмнение за заболял се спазва процедурата утвърдена от 
Директор (Прил.2) 

 

Екипът от педагогически и непедагогически специалисти, които са 

на работа в детската градина, е нужно да: 

 се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската 

градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и ги спазват 

стриктно 

 преди влизане в детската градина всеки измива ръцете си, дезинфекцира 

се и поставя необходимите предпазни средства (маска, шлем) 

 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 

 въведат нови ритуали за посрещане на децата, които не допускат 

прегръдки и близки контакти 

 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 

 предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят 

емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с 

извънредната ситуация 

 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, при прибиране от двора, преди и след 

хранене, преди и след използване на тоалетна)  

 когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни 

кърпички или мокри кърпички, подходящи за кожата, например при 

пътувания, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или теза на 

децата с вода и течен сапун 

 Препоръчва се през деня децата да бъдат разделяни на групички, които 

да играят различни игри или да се въвличат в различни дейности 

•   площадките са разпределени по групи така, че децата да играят само с едни 

и същи деца. 

 Когато децата са в затворено помещение да не се ползва климатик, а да се 

проветрява през 2 часа 
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 Служителите, които не са на работа в конкретния ден, нямат право да 
влизат в институцията. В институцията трябва да има възможно най-малък 
брой служители едновременно, но достатъчен, за да се организират грижи за 
деца в малки групи. 

 

 
14.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  

 

15.От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението 

си на детска градина, се очаква: 

 най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят 

директора на ДГ- чрез заявление и прилежаща декларация за датата, на която 

детето ще започне да посещава ДГ, за периода (седмица/месец) на планираното 

посещение и за продължителността на дневния му престой, подадени по 

електронен път на dg49borovkat_vn@abv.bg 

 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. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно 

отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина 

 да позволяват само по изключение и само в първите дни от повторната 

адаптация децата да носят в детската градина лични играчки и вещи, 

които задължително да позволяват дезинфекция при влизане в детската 

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

на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното 

разстояние 

 да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни 

препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на 

правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето 

им 

 да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на 

заболяване и/или има температура по-висока от 37 градуса, както и да 

организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат 

уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява 

признаци на заболяване 

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

на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, като детето е 

облечено по подходящ начин за пребиваването си в детската градина. 
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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 C, то следва 

да уведомят ръководството на ДГ № 49 „Боров кът“ и да не ходят на 

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 и записването й в дневник;  

3. Поставяне на лични предпазни средства - шлем и/или маска  

4. Обличане на работно облекло  

5. Обуване на обувки за ползване вътре в сградата и поставяне на обувките, 

с които са дошли в плик на обособеното за това място, отделно от 

мястото за поставянето на обувки на децата от групите  

6. Не се допуска контакт на член от персонала с повече от една група, без да 

се спазва социална дистанция  

7. Ако персонала избере да работи с ръкавици, след ползване на тоалетна 

изхвърля ръкавиците в определени за целта места. 

8. Ръкавиците се дезинфекцират с дезинфектант за повърхности. 

 

Процедури за децата преди пристигане в ДГ № 49 „Боров кът“  

 

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. 

  

Процедури за децата при влизане в ДГ № 49 „Боров кът“ 

 

1. Всяко дете ще е посрещано от учител или помощник-учител.  

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 доктор при влизане в сградата и преди 

влизане в групата при останалите деца.  

5. Температурата на децата ще бъде измервана всеки ден от доктор при 

постъпване. В случай, че е по-висока от 37 С, детето няма да бъде допускано 

и ще бъде насочвано към личния лекар за проследяване на състоянието му. 

Измерените стойности ще бъдат записвани в дневник.  
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6. След прегледа, тези деца които могат да са част от групата биват 

поемани от помощник - възпитателя и съпровождани до групата им.  

7. Родителите да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с 

които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето 

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

след което детето обува пантофи)  

 

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  

 

Занимания на децата на територията на занималните в ДГ  

1. Ще са премахнати всички килими от стаите.  

             2. 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.  

3. Основно ще се провеждат форми на педагогическо взаимодействие с 

акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот  

4. Не се изисква провеждането на педагогически ситуации от педагозите на 

групите.  

 

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СА: 

1.Протокол за почистване и дезинфекция в условията на 

епидемиологична обстановка (Прил1) 

2.Протокол при съмнение или случай на заразен(Прил2) 

 

Настоящият вътрешен ред влиза в сила от 26.05.2020 год. 

 

ЗАПОЗНАТИ С ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1.  Петранка Димитрова Петрова старши учител  
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2.  Магдалена Цонева Гроздева старши учител  

3.  Мая Христова Пейчева старши учител  

4.  Снежана Тодорова Тодорова старши учител  

     5. Анжела Атанасова м. сестра  

      6. Камелия Червенкова м. сестра  

      7. Елена Всеволодовна Юрочкина пом.възпитател  

      8. Златка Демирова Христова пом.възпитател  

    9. Нели Атанасова Ивелинова пом.възпитател  

   10. Маргарита Димитрова Димитрова пом.възпитател  

11. Христина Иванова Димитрова ЗАС  

12. Йорданка Тодорова Енчева Гл. счетоводител  

 

 

 


