


реда на чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното образование и на чл. 18а от 

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование. 

- В детската градина се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят от 

дистанция с карантинирани деца. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно КТД и/или вътрешни правила за работна заплата. 

 ЖЪЛТ СЦЕНАРИЙ-ПРИ 14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 на областно ниво. 

Детските градини работят съгласно утвърдените от МОН Насоки за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, съгласувани с 

Министерството на здравеопазването. 

           По преценка на РЗИ, областния или общинския кризисен щаб за затваряне на отделна детска 

градини или на няколко детски градини и след издаване на заповед за прекратяване на тяхното 

посещаване от кмета на съответната община или от съответното РЗИ се изпраща предложение до 

министъра на образованието и науката за преминаване към занимания от разстояние в електронна 

среда при условията и по реда на чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното образование 

и на чл. 18а от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование.  

           Индивидуалните мерки на ниво детска градина при наличие на заразен/и дете/деца, 

педагогически/непедагогически специалисти са идентични с тези от зеления сценарий. 

ЧЕРВЕН СЦЕНАРИЙ-  14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 на областно ниво . 

Работи се според насоките на МОН Министерството на здравеопазването.  

            По преценка на РЗИ, областния или общинския кризисен щаб за затваряне на отделна 

детска градини или на няколко детски градини и след издаване на заповед за прекратяване на 

тяхното посещаване от кмета на съответната община или от съответното РЗИ се изпраща 

предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към занимания от 

разстояние в електронна среда при условията и по реда на чл. 68а от ЗПУО и на чл. 18а от Наредба 

№ 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование. 

             Индивидуалните мерки на ниво детска градина при наличие на заразен/и дете/деца, 

педагогически/непедагогически специалисти са идентични с тези от зеления сценарий. При 

отсъстващи 10% от децата и педагогически/непедагогически специалисти, заразоносители 

на COVID-19 и/или карантинирани от групите, директорът на детската градина отправя 

аргументирано предложение до кмета на съответната община/РЗИ за преустановяване на 

посещението на детска градина. След получаване на заповед за преустановяване на посещението 

на детска градина, директорът на детската градина изпраща заповедта и предложение до 

министъра на образованието и науката за преминаване към провеждане на занимания от 

разстояние в електронна среда. Създава се организация за максимални присъствени занимания на 

децата със специални образователни потребности, като за тези с по-висок риск от заразяване или 

тежко боледуване по желание на родителите се организират занимания от разстояние от 

електронна среда. 

           ТЪМНОЧЕРВЕН СЦЕНАРИЙ- 14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 на областно 

ниво 

           Могат да работят само детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран 

персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия 

или работят на първа линия. Заниманията с децата от затворените детски градини се осъществяват 

само от разстояние в електронна среда със заповед на министъра на образованието и науката.  

          А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ : 

 1.  ПРАВИЛА И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ 

 Задължителна е физическата дистанция между децата от отделни групи. 

 Задължителна е физическата дистанция между персонала от различни групи. 

 Задължителна е физическата дистанция между персонала и родителите. 



 Забранено е събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е 
необходимо за опазване здравето и живота на децата.  

 Не се изисква спазване на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една 
група. 
2. Дезинфекция на повърхностите и проветряване  

            Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването 

биоцидни препарати, включени в Регистъра на биоцидите и за които е издадено разрешение за 

предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси.   

            Съгласно чл. 27 от „Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини“ разпространението на заразни заболявания в ДГ се предотвратява чрез: 

- минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на 

децата (преди пристигането им и следобед);  

- проветряване на всички помещения често за поне 10 минути на всеки астрономически час 

в работния ден;  

- ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и 

ежемесечно на дюшеците (матраците);  

-  термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с 

гореща ютия;  

-  ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – 

подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;  

3. При наличие на потвърден случай на COVID-19: 

- хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат от 4 пъти на ден до 

дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ;  

- два пъти дневно помощник-възпитателите проследяват за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете, тоалетна хартия;  

- осигурява се регулярното изхвърляне на боклука;  

-  ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на 

играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и стените;  

- дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;  

- при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - 

достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на 

дезинфекцираните повърхности и предмети;  

- дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба; трапезната посуда и 

приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка 

употреба;  

- използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;  

- не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла, както и 

използване на плюшени играчки;  

- играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат 

опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;  

-  винаги, когато това е възможно, храната да 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- Закон за храните. 

4. Лична хигиена 



- осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички деца и работещи; 

- създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито; 

-  децата не разменят чаши и прибори за хранене помежду си. 

4. Носене на защитни маски за лице 

- В сградата на детската градина 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. 

- Носенето на защитна маска за лице от педагогическия и непедагогически персонал по време 

на извънредната епидемична обстановка е задължително, в т. ч. и от външните за 

институцията лица, ако по изключение са налага да влязат в сградата в общите закрити 

части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 

санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая/методичен кабинет, 

административните помещения); когато по изключение работят с повече от една група; 

- Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от педагогическия и 

непедагогическия персонал, да са поне от 3 слоя: 1 вътрешен слой- памук; 2 външен слой 

от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно 

проникване на замърсители в носа и устата на носещия; 3 среден хидрофобен слой от 

синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва 

филтрацията или да задържа капчици. 

- Детските градини осигуряват маски за учителите, помощник-възпитателите, другите 

педагогически специалисти и медицинските лица. 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА 

 Веднага след влизане в детската градина, ръцете се измиват със сапун, дезинфекцират се и 

се поставят лични предпазни средства (маска или шлем). 

 Педагогическия и непедагогически персонал използват обособените помещения за 

преобличане с работно облекло.  

Персонал Преобличане Започване на работа 

Учители 6:50 часа в малките стаи-I смяна 

12,20 часа в малките стаи- II смяна 

7:00 часа 

12,30 часа 

Помощник- възпитатели 5,50 часа –I смяна  

10,20часа– II смяна 

17,30 редовна смяна 

 в гардеробната на персонала 

6: 00 часа 

10,30 часа 

8,00 часа 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

 Децата в детската градина не носят защитни маски, освен по предписание 
на лекар и желание на родителя.  

 Родителите подготвят предварително необходимите документи за прием; 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. 

 При прием на новозаписани деца се представят изследвания съгласно чл. 4, ал. 2 от 

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. 



 При отсъствия по-малко от два месеца, вместо медицинска бележка, родителите 

попълват декларация и обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт 

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

Подписвайки еднократната декларация, родителят се съгласява с реда и условията за 

дейност в детската градина по време на епидемия и предвижда продължителността на 

дневния престой на детето.  

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

за чревни паразити. 

 На детето може да се измерва температурата, като това се извършва от лице от персонала, 
който е определен да работи със съответната група. 

 При планиране на предстоящо отсъствие през месеца родителят е длъжен да уведоми 
директор или учител за своите намерения чрез заявление. 

  Медицинска бележка се изисква при съмнение или заболяване на детето по време на 

посещение на детската градина. 

 Родители на деца със специални потребности да уведомяват учителите за препоръки от 

лекар специалист след предварителна консултация с личния лекар на детето. 

 От родителите се очаква да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, 
хигиена и психично здраве по време на престоя на детето в детската градина. 

1. ПРАВИЛА И РЕД НА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДГ „НАТАЛИЯ“: 

 Сутрешния прием на децата в детската градина ще бъде удължен и родителите спазват 

график за посещения и указания на здравните власти. Отворени ще бъдат 3те входа на 

детската градина. Децата се приемат от 7 до 8,30 часа по утвърден график. 

 

Централен вход IVa група- от 7, 00 ч. до 7, 45 ч. 

III група- от 7,45 ч. до 8,10 ч 

II група- от 8,10 ч. до 8,30 ч. 

Източен вход IVб група- от 7, 00 до 7, 45 ч. 

I група- от 7,45ч. до 8,30 ч. 

 

 Децата се водят от родителите до мястото на прием -  до вратата на отделните входове на 

групата и изчакват. Пред стълбището е отбелязано обособено пространство, гарантиращо 

физическо отстояние на най-малко 1,5 м. между изчакващите прием родители и деца. 

Спазва се дистанция между учител и родител. 

 На вратата, децата се поемат от медицинско или упълномощено лице за извършване на 
филтър или обследване на детето.  

 Не се допускат деца, които предната вечер са имали температура или кашлица и са 
третирани с понижаващи температурата лекарства или заболял член от семейството. 

 Събуването на обувките става на пейките отвън или вътре от детето или- при необходимост 
с помощ  от родител, помощник- възпитател или учител. Приемащият помага на детето да 
прибере обувките в найлонов плик или торбичка и  да обуе почистени от родителя пантофи. 

 Задължително е децата да носят раница с резервни дрехи, 2 найлонови торбички- за обувки 

и ежеседмично почистени от родителя пантофи. 

 Не се допуска родители да влизат в сградата или занималнята. 
  Децата преминават през напоена с дезинфектант постелка на входа и изтъркват подметките 

си върху нея. 
 Приемът на децата при благоприятен климат е на двора.  

 Персоналът, приемащ децата използва предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, когато 

приемът е в занималнята. 

 Отказ за приемане може да бъде направен в случай на констатиране на признаци на 

заболяване на детето- температура, кашлица, повръщане, разстройство, болки и др. 



 Децата с хронични заболявания се консултират с личен лекар преди тръгване на детска 
градина.  

 За децата не се изисква използване на предпазна маска, освен ако не е препоръчано на дете 

със СОП и/или с хронично заболяване от личен лекар.  

 НЕ СЕ ДОПУСКА комуникация отблизо на родителя с членове на персонала. 

 При пристигане в детската градина децата задължително си мият ръцете. 

2. ПРАВИЛА И РЕД ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА 

 При изпращане от занималнята, родителят позвънява на звънеца на съответната група, и 

изчаква до вратата. 

 Родителят разговаря с изпращащия от разстояние най-малко 1,5 м. 

 Преди излизане от занималнята детето  измива ръцете си. 

 Забранено е струпване на родители и свободни игри с деца от други групи в двора! 

 При изчакване на децата родителите  спазват правилата за дистанция от 1,5 метра , 

заставайки на обозначените места. 

    3.  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИГРОВИТЕ ЗАНИМАНИЯ, ТРУД И ОТДИХ НА ДЕЦАТА 

 Децата престояват най-малко 2 часа на двора, ако климатичните условия позволяват това. 
Част от обученията, по преценка на учителя, могат да бъдат изнесени на двора. 

 Помещенията в занималнята се организират с възможности за игри в малки групи и 
обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца. Децата могат да бъдат въвличани 
на малки групи в различни активности.  

 Периодично провеждане на игри/разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с 
възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за лична хигиена, както и на 
правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства; 

 Учителите и помощник-възпитателите създават у децата навици за миене на ръцете (чрез 

придружаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това им показват 

как и кога 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 е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, последвано от старателно изсушаване 

със суха салфетка за еднократна употреба, която се изхвърля на определено за целта място. 

Препоръчително е поставяне на указателни образователни схеми в санитарните помещения.  

 Задължително децата мият ръцете след всяко занимание, след използване на тоалетна, след 

кихане или кашляне. Измиването е с вода и сапун за 20-30 секунди, със старателно изсушаване 

чрез ползване на суха салфетка за еднократна употреба. 

 Играчките и масите трябва да бъдат дезинфекцирани след употреба от помощник-възпитателя.  

 Учителите отделят време за споделяне между децата, за разяснение на ситуацията, на правила 
за лична хигиена, значимостта от тяхното спазване, придружават и  дават насоки. 

 Необходимо е родители и учители да въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не 

изискват близки контакти. 

 Използването на музикален и физкултурен салон се осъществява само от една група. 
 Допълнителните дейности се организират с една група. 
 Поради спецификата на възрастта при децата се допуска по-близък контакт между децата и 

персонала в една група, но е препоръчително да обръща внимание на нови начини за 

взаимодействие.  

 Работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал. По 

изключение се допуска смяна на персонал по време на болничен, отпуск и др. 

 В занималните се организира обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, 

които не могат да бъдат дезинфекцирани. 

 Ръцете на децата и персонала се измиват след всяка дейност. 



 Използват се редовно дезинфектанти при възрастните. При децата е допустимо използване на 
дезинфектант само, ако възрастен поставя дезинфектанта.  

 Комуникацията с родителите се извършва предимно по електронен път, с изключение на 
индивидуални консултации и срещи, уговорени предварително при спазване на 
противоепидемичните средства.  

 На видно място за децата и родителите се поставят информационни материали (плакати) за 
правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски; 
 

4. РЕД ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХРАНЕНЕТО 
 Храненето се организира в занималните, а когато е възможно- на открито. 
 Храната се взема от кухнята от помощник-възпитателите при стриктно спазване на 

дистанция и разминаване с ход отдясно по изготвен график. 
 Не се допуска струпване на помощник- възпитатели в кухнята. 
 Всички деца задължително измиват ръцете си преди и след хранене. 
 Храната  и напитките се сервират индивидуално на всяко дете. Забранява се сервиране на 

децата в обща посуда! Салатите се сервират индивидуално на всяко дете.  
 Задължително измиване на ръцете на децата след хранене и след използване на тоалетната. 

5. РЕД ПРИ ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ  
 Всички родители се запознават с настоящите правила срещу подпис . 

 Информационни канали за комуникация с родители: директен разговор от дистанция 1,5 

метра, съобщения на входните врати с външен изглед, съобщения във Fb- групите, 

съобщения на изнесен статив, съобщения в пощите, телефонни обаждания, . На сайта на 

детската градина родителите могат да се информират за правилата за работа на детската 

градина, във Fb-групите планиране и разпределяне по групите.  

 Педагогическите съвети и оперативки се провеждат в салона, при спазване на 

противоепидемичните мерки, както и във вътрешния двор. Чрез съобщения от разстояние 

или в затворената група се обменя информация, проучвания, между персонала. При 

невъзможност за присъствени квалификации се използват затворените групи или линкове 

за онлайн –обучение.  

 На видно място в детската градина- на табла или в групата, медицинското лице предоставя 

информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве. 

 Родителите се задължават при проявява от детето вкъщи на признаци на заболяване или 

температура над 37,5 да уведомяват учителите.  

 При установени признаци на заболяване на детето в детската градина медицинската сестра 

или учителя незабавно уведомяват родителя и той организира вземане на детето от детската 

градина. 

 При установяване на случай на заболял от Ковид /персонал, дете/ незабавно се уведомяват 

родителите, за да организират вземане на децата. 

 Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той следва да носи лични 

предпазни средства- маска, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане. 

При провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при неотложна нужда от пряка комуникация - в по-

голямо помещение и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна 

маска за лице и спазване на физическа дистанция; 

6. ПРОТОКОЛ ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

Изготвен съвместно с медицинското лице и включва следните задължения: 

Проветряване на помещенията:  

 сутрин преди пристигане на децата- 30 минути; 

 по време на игри на двора- през цялото време или при студено време за 30 минути; 

 по време на занимания проветряване се извършва като се отваря прозореца в спалното 

помещение за 10 мин на всеки астрономически час. 



 по време на следобеден сън  се отварят прозорци в занималнята. 

 при почистване на помещенията с препарат и в края на работния ден. 

Влажно почистване:  
 Извършва се ежедневно трикратно влажно почистване и дезинфекция на  подовете.  
 При дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - 
достатъчно добро проветряване. 

 Двукратно се почистват дръжки на врати, ключове за осветление, парапети, уреди, 
екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.  

 Масите, играчките се почистват с вода и сапун след всяко занимание на децата, а при 
необходимост и столовете, леглата и стените. 

 Прозорците и столчетата на децата задължително се почистват два пъти седмично с 
препарат, а при необходимост с по-голяма честота. 

 При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 
мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на 
ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ.  

Почистване на тоалетните и умивалнята: 
 Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването 

и своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на 
ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука. 

 Ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните и мивките с препарат. 
Смяна на бельо: 

 Ежедневно изтупване на спалното бельо. 

  Ежеседмично изтупване на завивките и килимите. 

  Ежемесечно изтупване на дюшеците (матраците);                                                                                            

 Термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране;   

Почистване на съдовете за хранене: 

 Дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба.  

 Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 
химиотермодезинфекция след всяка употреба.   

 Изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и 
дезинфекцират.   

 Не се допуска външно внасяне на хранителни стоки и предмети от родителите в детската 
градина;  

 Не се допуска внасяне в занималнята на играчки, които не могат да бъдат почистени 
ежедневно от персонала. Съгласно инструкциите,  те трябва да бъдат опаковани и 
недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;  

     7. ПРОТОКОЛ ЗА ЗАЩИТА И ХИГИЕНА ПРИ ИГРА НА ДВОРА: 

- Разделяне на площадките на открито  на зони за отделните групи. 

- Не се допуска близък контакт между децата и персонала от отделните групи. 

- Два пъти седмично площадките за игра се измитат и се почистват от помощник-

възпитателите. 

- Постелката на входа да се напоява с дезинфекциращ разтвор.  

- Не е задължително използване на предпазни маски от персонала на двора. 

- Децата задължително мият ръцете си  при прибиране от игра на двора.  

      8. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ХРАНАТА:  
 Кухненският персонал работи с работно облекло и предпазни средства (маска/) 



 Приготвената храна се поставя на стелажи в преддверието на кухненския блок и се взема 
от помощник възпитателите при изчакване и дистанция.  

 Кухненският блок задължително се дезинфекцира три пъти дневно . 
9. РЕД ЗА НАПУСКАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 Преди напускане на работното място работещите се преобличат и махат предпазните 

средства, дезинфекцират се ръцете на входната врата. 

 Не се допуска събирането на групи на педагогическия и непедагогически персонал. 

 Помещенията трябва да се оставят почистени и подредени. 

10. ПЛАН ЗА ДВИЖЕНИЕ В СГРАДАТА 

Схема: 

 

 

 

 

 

 

 Родителите се движат само в двора при прием и изпращане на децата като спазват 
маркировка за отстояние пред стълбите .  

 Работещите се движат с отстояние в сградата, а при двупосочно разминаване с дясно 
придвижване. 

 При изпълнение на една и съща задача персоналът се изчаква, с цел  предотвратяване 
 на струпването му на едно място. 

 Децата се придвижват по коридора по указание на учителя. 

 При използване на административна услуга външните лица влизат от източния вход и 

излизат от източния вход на детската градина. 

 Работници, извършващи услуги могат да влизат и излизат през северния вход. 

 Задължително е при влизане на външни лица да се спазва дистанция най-малко 1,5 м., да се 

носи защитна маска . 

9. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 

 

Персонал Преобличане Започване на работа 

Учители 6:50 часа в малките стаи-I смяна 

12,20 часа в малките стаи- II смяна 

7:00 часа 

12,30 часа 

Помощник- възпитатели 5,50 часа –I смяна  

10,20часа– II смяна 

17,30 редовна смяна 

 в гардеробната на персонала 

6: 00 часа 

10,30 часа 

8,00 часа 

 
12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 Допълнителните дейности по желание на родителите се преустановяват или се свеждат до 
минимум. 



 Максимално ограничаване на контактите между децата от различни групи при 
осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на  допълнителните дейности.  

 При провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на допълнителни 
дейности не се допуска смесване на деца от отделни групи.  

 Тъй като в настоящата ситуация е от съществено значение в най-висока степен 
ограничаването на достъпа на външни лица в детските градини, е препоръчително 
провеждането на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното 
образование да бъде преустановено или сведено до минимум.  

 Другите педагогически специалисти в детските градини (психолози, логопеди и ресурсни 
учители) продължават да изпълняват своите задължения при спазване на всички 
противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства и 
когато това е възможно, спазване на физическа дистанция. Те организират индивидуалната 
и/или групова работа с децата при осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Работата 
с дете или с група е с продължителност 30 минути на ден и се провежда при всяка 
възможност на открито или в специално помещение. При работа с група не се допуска 
събирането на деца от различни групи в детската градина. Допустима е групова работа само 
с деца от една и съща група. При невъзможност с децата се организира индивидуална 
работа.  

 Между отделните деца/групи в работното помещение се осигурява времетраене от поне 20 
минути. След приключване на работата с всяко дете/група помещението се проветрява, 
дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности.  

 След работата с всяко дете/група използваните материали се дезинфекцират, а, когато това 
е възможно се измиват с топла вода и сапун.  

 Педагогическите специалисти носят лични предпазни средства (маски) през цялото време 
на престоя в сградата на детската градина. 

 
ЗДРАВЕН ПРОТОКОЛ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19:  
А. При наличие на един или на повече симптоми при дете (повишена телесна температура, 
кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария ):  

Първоначално поведение 
• Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение. 

• Уведомяват се родителите, които организират вземане на детето като се съобразяват с  
превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност). 

• Персоналът, който се грижи за него задължително носи маски.  

• На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва 
физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето (първо по телефона) за 
преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната 
ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.  
• След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид 
с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция, както и в групата, в която 
е било. 
• Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния 
лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.  
 
Б/ Положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или антигенен тест на дете  
• Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се 
свърже със съответната РЗИ и да и предостави списък на децата и учителите, които са били в 
контакт с детето, в съответствие с указанията на РЗИ.  

• Обсъждане с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на вида на информацията, която 
детската градина следва да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID19, както и на 
начините за нейния бърз обмен; 

•  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може 
да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина. 



• Идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат в детската градина 
се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина.  

• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в 
зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят 
следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:   

-Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение 
за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 
лекар на детето и на РЗИ;  

- Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното 
дете за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;  

- Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 на 
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 
последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

• Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни преди до 
14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два 
дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  
• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение 
за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния 
лекар на детето и на РЗИ.  
• При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се самонаблюдават за 
симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази 
карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е 
проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно 
заразяване на възрастни в домакинствата. 
• Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 
повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след 
което помещенията може да се използват отново.  
• Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 
конкретната ситуация. 
 
Б. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена телесна 
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, 
диария и др.):  
Първоначално поведение:  
• Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома 
не е възможно в същия момент.  

• Избягва се физически контакт с други лица.  

• При възможност използва личен транспорт за придвижване.  

• Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му (първо по телефона) 
и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.  

• Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето 
учители и деца в съответствие с указанията на РЗИ.  

• Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.  

• След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с 
биоцид с противовирусно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.  

• Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.  

• Лицето се допуска отново на работа срещу медицински документ от семейния лекар, че е 
клинично здраво и това е допустимо.  



 
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек  

 Лицето информира директора на детската градина. Той незабавно се свързва със 
съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от 
разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това 
се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай. 

 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 
децата, които са били в контакт с лицето, в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат 
в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.  

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат 
да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в 
зависимост от конкретната ситуация. Те, както и продължителността на карантината, са 
разписани в заповеди на министъра на здравеопазването, като при натрупване на научни 
данни и/или препоръки от Световната здравна организация или Европейския център за 
превенция и контрол на заболяванията могат да бъдат променяни.  

 Като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и 
определени като високорискови контактни: 
-децата от групата, в която е работило лицето; 

            -учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са 
последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 
            -други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко 
от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно 
дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и 
до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 
часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз 
антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.  

 Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се инструктират за провеждане 
на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми/признаци за 
COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на 
повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след 
което помещенията могат да се използват отново. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 
конкретната ситуаци. Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се 
свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска 
от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това се 
предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай.  
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 
конкретната ситуация. 
Психологическа подкрепа на децата, родителите и учителите: 

 Психологическа подкрепа на децата може да се осъществява от учителите, родителите и 
медицинското лице, специалисти. Включва достъпно информиране за реда и начина на 
спазване на мерките за превенция на Ковид-19 в детската градина, педагогически ситуации, 
игри и практически упражнения за по-лесно разпознаване на признаците на заболяване, 
хигиенни навици и съвместна дейност, значение на хигиената за здравето, съвместно 
изследване на състояние, емоции и начини за реакция др. 

 Психологическа подкрепа на родителите се осъществява от учителите, директора, 
медицинската сестра и помощник- възпитателите. Включва достъпно информиране за реда 
и начина на спазване на мерките за превенция и интервенция на Ковид-19 в детската 
градина, специално насочени здравни форми за по-лесно разпознаване на признаците на 
заболяване, подкрепа на детето в случай на заразяване на близък, идеи за семейна хигиената 
за здравето, необходими предстоящи здравни инициативи, споделяне, обмяна на опит и др. 



 Психологическа подкрепа на учители се осъществява от учителите- колеги, медицинската 
сестра и помощник- възпитателите, директора. Включва достъпно информиране за реда и 
начина на спазване на мерките за превенция и интервенция на Ковид-19 в детската градина, 
информиране за ваксините,  разпознаване на признаците на заболяване при дете и 
възрастен, здравни беседи, подготовка на учителя в случай на заразяване, начин на 
действие, обмяна на идеи за хигиена и предпазване, споделяне, обмяна на опит и др. 

 
 

 НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА 
ДЕЙНОСТТА НА ДГ „НАТАЛИЯ“И ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА И АКТУАЛИЗАЦИЯ.  
 
 
 


