
 

УТВЪРДИЛ: 

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР 

Заповед № РД-09-03/16.09.2021г. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ 

 

Настоящите Вътрешни правила се издават на основание Насоки за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, 

изготвени в съответствие с дефинираните от Министерството на здравеопазването нива 

с конкретни стойности на заболяемост към началото на 2021/2022 учебна година. 

1. Влизането и излизането в/от сградата на Детска градина №12 „Лилия“ да се 

извършва от съществуващите 5 /пет/ входа, без струпване и при спазване на 

дистанция от 1,5 метра, както следва: 

- I вход – групите „Незабравка“, „Иглика“, „Слънчогледи“ и „Синчец“; 

- II вход – групите „Теменуга“ и „Люляк“; 

- III вход – яслените групи;   

- IV административен вход - група „Кокиче“; 

- Вход нова сграда – „Лаленце“, „Здравец“ и „Латинка“. 

Забележка: За работещите в кухненския блок има отделен вход, който се използва 

единствено от служителите в кухнята. 

2. Редовно използване на дезинфектант за ръце и ванички за обувки, поставени 

на входовете, при влизане на децата в сградата на детската градина. 

 

3. Провеждане на извънреден инструктаж за начина на ползване на 

дезинфекционни разтвори, съгласно издадените от Министерство на 

здравеопазването разрешения. 

 

4. Затвърдяване на навиците у децата за неколкократно миене на ръцете с топла 

вода и сапун за поне 30 секунди и изсушаване със сешоар или суха салфетка 

(при пристигане в детската градина, при прибиране от двора, преди и след 

всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане и кашляне, 

преди тръгване за вкъщи). 

 

5. 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. 

 

6. Осигуряване на резервни маски за деца, за които има предписание от личния 

лекар или по желание на родителите. 

 

7. Организиране на дейностите в детската градина по начин, по който децата от 

една група да бъдат разделяни на подгрупи, които да се въвличат в различни 

активности. 

 

8. Включване на децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното 

им развитие и преодоляването на тревожността им. 

 

9. Децата от отделните групи да се обслужват от постоянен персонал, с 

изключение на случаите, в които лицата са в отпуск по болест или в платен 

годишен отпуск. 

 

10. Не се допуска смесването на деца от отделни възрастови групи при 

провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на 

допълнителни образователни дейности. 

 

11. Другите педагогически специалисти в детската градина да продължават да 

изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични 

мерки – дезинфекция, използване на защитни маски за лице и спазване на 

физическа дистанция при възможност. Продължителността на работа с едно 

дете на открито или в закрито помещение (кабинет), да не надвишава 30 

минути дневно. 

 

12. Да се ограничи използването на физкултурния/музикалния салон. В случаите, 

когато спортните дейности се провеждат на закрито, да се избягват 

интензивни физически упражнения, предизвикващи учестено дишане. 

 

13. При възможност да се провеждат най-много дейности на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това. 

 

14. Престоят на децата на открито в отделните групи  да е съобразен с изискването 

за престой в специално обособена зона – дворна площадка – без използване на 

пясъчник. 

 

15. След приключване на работа помещението да се проветрява, работното 

пространство да се дезинфекцира, както и всички контактни повърхности и 

използваните материали. 

 

16. Придружители на деца със СОП да се допускат в детската градина единствено 

и само при спазване на изискванията за носене на защитна маска за лице, за 

физическа дистанция и за дезинфекция. 

 



17. Комуникация между членовете на персонала от различни групи, с родители и 

други външни за детската градина лица да се осъществява в електронна среда 

(по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка 

комуникация да се спазват изискванията за физическа дистанция и за носене 

на защитни маски за лице. 

 

18. Провеждането на родителски срещи, заседания на Обществения съвет и на 

родителското настоятелство, общи събрания и педагогически съвети да се 

провеждат в електронна среда, а при неотложна нужда от пряка комуникация 

– в по-голямо помещение или на открито и при задължително спазване на 

противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на 

физическа дистанция от 1.5 метра.  

 

19. Да се ограничи влизането на външни лица в двора на детската градина и в 

близост до входовете. 

 

20. При съмнение или случай на COVID – 19 да се уточнят имената, телефоните 

за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции – 

СРЗИ и ДГ №12 „Лилия“. 

 

21. При наличие на един или повече симптоми при дете (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, 

гадене, повръщане, диария и др. неразположения): 

 

- Детето се изолира в изолационната, докато не бъде взето от родителите; 

- На детето се поставя маска, ако толерира носенето на маска. Маски следва да 

се носят и от персонала, който се грижи за него; 

- Незабавно се уведомяват родителите/настойниците  и се изисква да вземат 

детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки, след което им 

се напомня да се свържат с личния лекар; 

- След като детето напусне изолационната, в нея се извършва щателна 

дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията 

за дезинфекция. Това се прави и в групата, в която е било детето. 

- Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка 

от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

22. В случай на положителен резултат за COVID – 19 по метода PCR или чрез бърз 

антигенен тест на дете: 

 

- Родителите информират директора на детската градина, който незабавно се 

свързва със СРЗИ и предоставя списък на децата и учителите, които са били в 

контакт с детето; 

- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица е 

възможно затваряне на една, на няколко групи или на цялата детска градина; 

- Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се предприемат 

в детската градина, се разпореждат от СРЗИ и се предписват на директора на 

детската градина; 



- Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, 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; 

- Извършват 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 могат да се 

използват отново. 

 

23. При наличие на един или повече симптоми при възрастен: 

 

- Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако 

връщането у дома не е възможно веднага. 

- Избягва се физически контакт с други лица. 

- Осъществява консултация с личния си лекар. 

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

- Извършват 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 могат да се 

използват отново. 

- Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

24. В случай на положителен резултат за COVID – 19 по метода PCR или чрез бърз 

антигенен тест на служител: 

 

- Служителят информира директора на детската градина, който незабавно 

информира СРЗИ и предоставя списък с учителите и децата, които са били в 

контакт със служителя. 

- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица е 

възможно затваряне на една, на няколко групи или на цялата детска градина. 

- Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се 

инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната 14-дневна 

карантина за поява на клинични симптоми. 

- Извършват 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 могат да се 

използват отново. 

- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

25. Директорът и другите педагогически специалисти осигуряват спакайна среда 

за работа, като предоставят необходимата информация за рисковете от заразяване, 

като не се допуска създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху 

темата. 

За отговорник за спазване на настоящите Вътрешни правила определям Симеонка 

Веселинова Петкова – медицински специалист в здравен кабинет в ДГ №12 „Лилия“. 


