ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЧАЙКА”

Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, зона А, до бл. 427
тел.: 853 717; 852 419 ;

емаil:cdg_chaika@abv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА
ГРАДИНА ,ЧАЙКА“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА
ОБСТАНОВКА
Правилата са разработени съобразно Заповед РД-01-272/20.05.2020г на
Министъра на здравеопазването, Заповед №1163/21.05.2020г на Кмета на Община
Бургас и Мерки за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелни
детски ясли след възстановяването на приема на деца , разработени от Министерството
на образованието и науката.
Безопасността и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на
Детска градина ,,Чайка. В условията на извънредна епидемична обстановка е
необходимо спазването на строги правила и процедури от служители, родители , деца
и е предпоставка за възобновяване на дейността на детската градина .
1. Посещението на детска градина е допустимо само за деца , които са записани в
съответната учебна година 2019/2020г.
2. Два дни преди възстановяването на работата на детската градина, учителите
да направят проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и
колко дълго биха желали децата им да посещават детската градина.
3. Родителите, които желаят децата им да посещават детската градина е
небходимо два дни предварително да уведомят учителите на групата и
директора за своето желание .
4. Един работен ден преди началото на новата седмица директора информира за
създаването на организация и потвърждава възможността за посещение на
детето.
5. Подновяването на посещението на децата става само по желание на
родителите след предварително попълнена по образец декларация за
информирано съгласие ,че ще спазват новите правила за работа на детската
градина.
6. При подновяване на посещението на децата от родителите не се изисква
представянето на медицински бележки съгласно Наредба №3 от 05. 02. 2007г.
за здравните изисквания в детските градини. При отсъствие на дете повече от 2
месеца община Бургас организира провеждането на еднократно изследване за
чревни паразити на всяко дете, на място в детската градина.

7. Посещението на детска градина от деца с хронични заболявания / в т. ч. със
СОП с хронични заболявания/ се извършва след предварителна консултация с
личен лекар на детето.
8. Приемът на децата сутрин и предаването на децата в края на деня става по
определен ред като се спазва маркировката и отстояние най- малко 2м. между
семействата.
9. Не се допуска влизането на родители/придружители / в сградата на детското
заведение.
10. Ежедневният прием в детското заведение се извършва от медицинско и или
друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите
индивидуални предпазни средства /маска, шлем и ръкавици/.
11. Ежедневно преди влизане в заведението се измерва температурата на всяко
дете и се извършва дезинфекция на ръцете.
12. В слчай на температура по висока от 37, 3 градуса или признаци на заболяване ,
при влизане в детското заведение или по време на престоя му , се уведомява
родителя и детето се насочва незабавно към личния лекар за проследяване на
състоянието му.
13. 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 .
14. Учителите да предлагат на децата игри и дейности , които да подкрепят
емоционолното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с
извънредната ситуация.
15. В заниманията да се включват разяснителни дейности и ритуали свързани с
усвояване правилата за лична хигиена и значимостта им в условията на
извънредна обстановка , в това число:
•
•

•

След всяко преобличане следва измиване на ръцете за 20 до 30секунди с
вода и течен сапун;
Децата се придружават в санитарните помещения като им се дават
насоки, 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/.
Да се въведат ритуали за посрещане на децата , които не допускат
прегръдки и близки контакти/ докосване с лакът, с ходило на крак, пети,
помахване и др./.

16. Да се увеличи престоя на децата на открито, съобразно климатичнити условия.
Децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като се
организират игри , които да осигурят необходимата позитивна и емоционална
среда.

17. Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина освен
ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на детето. Предвид
спецификата на работата в детската градина следва да е ясно, че:
•
•
•
•

Спазване на физическа дистанция между децата и персонала в рамките
на една група не е възможна;
Физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
Физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни
групи;
Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала
на детската градина.

18.Дейностите на открито да се организират по начин недопускащ смесването
на групи и на отделни площадки.
19 .Организацията на следобедната почивка на децата да се осъществява
съобразно декларирано желание на родителите: тихи занимания, съгласно Общинска
програма ,,Тих следобеден режим“- музикотерапия, четене на приказки, и
конструктивни дейности за тези деца, които не желаят да почиват следобяд, и
обособени кътове за спане на децата , които ще спят следобеден сън.
20.Храненето на децата да се осъществява в обичайната му форма, като се
използват, всички възможни пространства.
21. Храната да се издава и сервира от персонала използвайки чисти съдове и
прибори за хранене. Децата не вземат сами храната , напитките или приборите за
хранене.
22. При приготвяне на ястия и при сервиране е необходимо да се спазват
обичйните хигиенни правила.
23. Да се поддържа хигиената в сградата:
• Проветряване на всички помещения често , сутрин преди пристигане на децата,
по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка , при
почистване на помещенията и в края на работния ден;
• Да се извършва дезинфекция на помещенията поне 4 пъти дневно;
• Да се извършва почистване на толетните с препарати и дезинфектанти три пъти
дневно;
• Трапезната посуда и приборите за хранене да се подлагат на почистване и
химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
• Почистването на повърхностити/маси , столчета и др./ да се извършва два пъти
дневно;
• Не се допуска внасянето на стоки и предмети от родителите в детската градина ;
• Играчките на децата да се мият два пъти дневно;
• Спалното бельо да се пере на 60 градуса веднъж седмично;
• Кофите за боклук да се измиват и дезинфекцират 3 пъти дневно.
• Да се дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж
дневно.

Правила при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина
При наличие на един или повече симптоми при дете/ кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др./ .
1. Първоначално поведение
• Детето да се изолира и за него да се грижи медицински специалист.
• Незабавно да се осъществи връзка с родителите и да се изисква да вземат детето,
като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
• Родителите да се насочат към консултация с личния лекар на детето.
• След като детето напусне помещението , да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по- късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителни мерки стриктно.
• Детето може да се приеме отново в детската градина само след представяне на
медицинска бележка от личния лекар.
2. В случай на положителен тест на дете
• Да се информира екипът на детската градина , който трябва незабавно да се
свържи със съответната РЗИ.
• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките , които се
предприемат , се съгласуват между РЗИ и директора на детската градина.
• В зависимост от характеристиката на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или няколко групи, или на цялата
детска градина.
• Лицата , които се поставят под задължителна карантина се определят от РЗИ в
зависимост от конкретната ситуация.
• Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите , до които
е имало контакт детето в последните 48 часа.
• Да се информират кантактните лица на детето , за стъпките , които да
предприемат.
При наличие на един или повече симптоми при възрастен/ кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, висока температура и др./
3. Първоначално поведение
• Да се изолира незабавно и да му се даде маска, ако връщането у дома е не
възможно в същия момент. Да се спазват ограничителни мерки.
• Да се избягва физически контакт с други лица и да се консултира с личния
лекар, който да реши дали е нужно да се прави тест.
• След като лицето напусне помещението , да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по късно.
4.В случай на положителен тест
• Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със
съответната РЗИ.
• Може да се оцени рискът от розпостранението на инфекцията в семейството и в
зависимост от това да се предприемат най- адекватните мерки за изолация в
конкретния случай.
• Мерките за идентфициране на конкретните лица и мерките, които да се
предприемат , се съгласуват с РЗИ.
• В зависимуст от характеристиката на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата
детска градина.

•
•

Лицата , които са поставят под задължителна карантина се определят о РЗИ
Да се извърщи щателно почистване и дезинфекция на помещенията и
предметите , до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

