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ДГ „Пролет", град Сандански има за свои основни задачи да включи

и

приобщи

всяко свое дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да.
придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да го подкрепи в
личностното му развитие. Към тези задачи през учебната 2020/2021 година
още една важна задача

-

се добавя

и.

да опазим здравето на децата, на работниците и служителите в

детската градина, на родителите на депата и на всички други граждани, посещаващи.
образователната

институция

в

условията на продължаваща

пандемична

ситуация,

обусловена от разпространението на СОУШ-19.
Тези условия ще изискват през учебната 2020/2021

година

полагане на повече

усилия от обичайното. Необходимо с да се намери баланса между предпазливостта

и.

отговорността за здравето на децата, работниците и служители и гражданите от една.
страна, и необходимостта да работим и живеем относително нормално, от друга.
Обучението в реалната стая на групата и прякото
Учителите и децата е най-добрата и незаменима

взаимодействие

между

алтернатива за осъществяване на

образователния процес. Поради това и в изпълнение на насоките на МОН учебната.
2020/2021 година в ДГ „Пролет” ще започне присъствено.
Настоящите правила за работа в условията на СОУШ-19 имат за це

у

данаправим ДГ „Пролет” максимално безрискова среда, като се реализира набор

от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията,
създаването

на

нагласи за

от възпитателната функция
У

включително чрез

здравно и социално отговорно поведение на децата, като част

на детското заведение.

дареагираме незабавно съгласно здравните правила при

всеки

един

констатиран

случай в ДГ „Пролет” на заболял или със съмнение за заболяване с СОУШ-19;

Уда имаме

готовност при възникване на необходимост детската градина да остане

за

оптимално използване на персонала, като

при прилагане

на следните принципи и ограничения:

затворена, да се създаде подходяща организация
това е добре да се

осъществява

обучителен процес не се осъществява, но учителите подпомагат децата за придобиване.
на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или
по друг

подходящ

начин.

За целта

предоставят

разработени

материали,

видеа,

зудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да.
развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа.

з
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Ба

активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават
отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и
приложна

работа, да насочват към

дидактични

образователни

игри,

ресурси и

източници на информация. Когато в процеса на взаимодействие се

допълнителни

използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно
само за деца в задължителното
желание

от страна на

предучилищно образование и след изрично заявено

родителите, като престоят

на

децата

пред екрана да не превишава

30 минути дневно.

>

Да се използват пълноценно всички възможности за обща

подкрепа

за децата, които

и

допълнителна

продължително не са посещавали детска градина, както и за.

подкрепа на децата в задължителна предучилищна

възраст

с установен висок риск от

СОуШ-19;
>

Да се осигурят условия за поддържане на положителен

намаляване

на

факторите на

и

напрежение

стрес

дезинформацията.
У

Да продължи и да се засили взаимодействието

преустановяването
щабове

на присъствието

за борба с СОУШ-19 и да

съобразно

с

и

за

психоклимат,

за
на

предотвратяване

родителите през периодите на

решенията на областните кризисни.

усъвършенства организационните модели и практики

за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности;

у

Настоящите правила са разработени на основата на насоките на МОН и при

съобразяване на конкретните условия на обучение, социализация и труд в ДГ „Пролет”,
град Сандански.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА.
Ограничаването

на

разпространението

на вируса предполага

намаляване на.

средата на взаимодействие на всеки един от нас. В рамките на детската градина.
ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. Отчитайки
възрастта на децата и спецификата на процеса на взаимодействие е невъзможно

да

се

осигури препоръчаната физическа дистанция и да се гарантира липсата на физическо
взаимодействие вътре в група, затова като задължителен модел следва да се приложи

стратегията на дистанция (певзаимодействиф) между децата и персонала от
отделните групи. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при
4
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на взаимодействие да се приемасамо групата, в която
броят на

то се обучава, респ. да се ограничи

децата/персонала,

подлежащи

на

карантина.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Задължителните

МЕРКИ:

мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на.

вируса включват:

> Спазване на общите здравни мерки.
> Намаляване

на средата на

взаимодействие.

За осъществяването на този модел се налага

и

допълнителното ограничение за.

спазване на дистанция между учителите и ограничаване на другите

педагогически

специалисти, които се налага да влизат в повече от една група.
Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен
ако това не е необходимо
опазване здравето и живота на децата. Не се допускат и.

за

контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид
спецификата на работа в детската градина 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 децата от

отделни

групи;

«

физическата дистанция задължителна между персонала на отделни групи;

«

физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на

детската градина.

> Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето
«

стълбища,

вобщите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета,
коридори,

стая/методичен
учители,

на маска или шлем е задължително:
кабинет,

другите

възли,

медицински

алминистративните

помещения)

санитарни

педагогически

специалисти,

кабинет,

-

от

медицинските

учителската

директор,
лица,

всички

помощник-

възпитатели, административен персонал в т.ч. и от външните за институцията лица;

-
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педагогически

-

салон

и музикален

специалисти

медицинските

и

помощник-

от учителите,

лица, когато

работят с повече от една група;

Горните правила за носене на маски/шлемове са съгласно действащи здравни
правила общо за страната. Същите могат да се променят при промяна на общите
правила

от министъра

на здравеопазването.

> Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
Извършва се 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.

потвърден случай на СОУШО-19 хигиенните и дезинфекционните

да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от
на

всеки

час съгласно

а при наличие на
мероприятия трябва.

пъти ден до
на

дезинфекция

указание на РЗИ.

Във всички санитарни помещения и тоалетни с 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.
Съгласно чл. 27 от Наредба Хе 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
разпространението на заразни заболявания в детската градина

детските градини
предотвратява
«

се.

чрез:

минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в

отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички.
помещения често за поне 10 мин на вееки 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 извършване на дезинфекция на подовсте, измиване

вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата
при

дезинфекция с биоциди,

предотвратяване

съдържащи

неблагоприятното

хлор, се прилагат

предпазни

и

с

стените;

мерки за

въздействие на отделящия се във въздуха хлор -

-
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при

необходимост

избърсване

и

изплакване

на.

дезинфекцираните повърхности и предмети;
на тоалетните;
неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция
използване
ръцете на децата преди хранене и след
«задължително измиване

+

на

на тоалетната;

всяка употреба.
на приборите и съдовете за хранене след
на почистване с препарат и
Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат
дезинфекция

«

термодезинфскция след всяка употреба.
използване па сухи салфетки за еднократна употреба;
здравословното състояние на децата.
« ежедневно наблюдение
«

на

Освен изброените допълнително

се осигурява:

най-малко два
почистване на други повърхности и точки за контакт

«

пъти

дневно;
«

в детската градина;
недопускане да се внасяг стоки и предмети от родителите

«

недопускане

да се използват плюшени играчки;

съгласно инструкциите, трябва.
играчките, които не могат да бъдат почистени
децата до края на спидемията СОУП-19;
недостъпни
да бъдат опаковани
пъти дневно, след косто се измиват
«
изпразване на кофите за боклук поне три
«

и

за

и дезинфекцират;
«

дезинфекциране на уредите за игра

и

пейките на площадките поне веднъж

дневно;
в обособения към нея
храната да се приготвя на място в детската градина
на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези,
кухненски блок при спазване
на здравеопазването и на
публикувани на интернет страницата на Министерството
«

Българската агенция

за безопасност на храните.

Дезинфекцията

се

извършва

с

разрешени

от

Министерството

на

биоцидни препарати, които са включени в
здравеопазването за пускане на пазара
за предоставяне на пазара
Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение
на химичните вещество и смеси,
по реда на Закона за защита от вредното въздействие
на здравеопазването.
публикуван на електронната страница на Министерството

