Детска градина „Пролет”,

гр. Сандански

Заповед Хе71/16.09.2020
УТВЪРДИЛ:..

г.

съгл.Чл2 от зздд

ДИРЕКТОР: / Мария Чинкова/
Система за взаимодействие между учителите, деца, медицински
техните лични лекари
специалисти
за учебната 2020/2021

и

1

Взаимодействие

между

г.

учители,

деца,

родители

и

медицински

специалисти
1.Всеки родител предоставя на учителя в началото на учебната година/ли при.
промяна/информация
личния лекар на детето си /имс,адрес на практиката,лелефонен.
номер/„Учителите вписват данните за личния лекар в дневника на групата.
2. Всяка учебна година родителите на новоприетите
деца предоставят на
медицинските специалисти в ДГ „Пролет”:
«
здравна карта на детето изготвена от личния лекар;
бележка с актуалното здравословно състояние на детето;
е

за

попълват декларация с данните на личния лекароято се
съхранява в здравната карта на детето от мед специалисти;
+
при боледуване на детето се представя извинителна бележка.
З.Родителите
уведомяват учителите или медспециалисти за възникнал
личния лекар.
здравословен проблем още в деня на посещение
4„Медицински бележки издадени с цел извинение на отсъствия на детето
имат диагноза.
задължително
5.При инцидент с децата, при който е възникнала нужда от медицинска помощ,
първо се търси съдействието на медспециалисти в ДГ „Пролет”Едновременно
това
на
се информират
родителите детето.
+

родителите

на

да

п.

с

и

Случаи, в които учителите задължително
медицинските специалисти в детската градина

трябва да потърсят

1.При видимо неразположение на детето по време на занятия или игри,
независимо дали детето има конкретни оплаквания.
2.При инцидент с детето.
З.Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на детето.
Едновременно с това във всички случаи се информират
родителите на детето.

ш.

и

Случаи, в които родителите задължително трябва да
учителя или медицинските специалисти
1.За да информират за претърпян инцидент.
2. Ако има някаква промяна в здравословното състояние на детето.

потърсят

Случаи, в които родителите задължително трябва да потърсят личния
лекар на детето
ТУ.

1.Отказан е прием на детето в ДГ „Пролет” поради наличие на следните
симптоми: зачервено гърло; висока температура; крема болки в корема, кашлица;
разстройство, кожни обриви, паразити, инфектирани рани; други външни признаци за.
разболяване.
2.Върнато или предадено на родителя дете с горепосочените симптоми, трябва.
бъде
да
заведено до личния лекар за лечение и повторния прием на детето се
извършва само с представяне на медицинска бележка, че е клинично здраво и може да
посещава детското заведение.

