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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА РАБОТА В ДГ № 38 В УСЛОВИЯТА НА “ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ” 

 
Въведение 

Настоящите вътрешни правила имат за цел да въведат и да се разяснят             
прилаганите мерки, които ще се изпълняват на територията на ДГ №38 в условията на              
“извънредни мерки”. Тези правила се издават на основание Решение № 609 на            
Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение              
№ 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка,             
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418                
на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15                
юли 2020 г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и предложение                 
от Главния държавен здравен инспектор  
 
     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Работният процес в детската градина се осъществява при осигурени строги          
санитарно-хигиенни условия и прилагане на съответните противоепидемични       
мерки: 
а/ дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1; 
б/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото           
в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант; 
в/ създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между          
лицата най-малко от 1,5 м.; 
г/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от           
спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска            
за лице, шлем, ръкавици и др.) Приложение № 3. 

2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по           
желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че             
ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което           
попълват еднократно електронен формуляр Декларация за информирано       
съгласие, считано от 01.09.2020 г. 

3. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително известен         
график/ред. 
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4. Не  се допускат родителите в сградата на детската градина. 
5. Работното време на детската градина се променя от 07.00 ч. до 18.00 ч., като : 

    Приемът на децата се осъществява, както следва: 

I. Ранен прием за всички групи 

от 7:00 до 7:15 часа – от централния вход  

от 7:15 до 7:30 часа – дезинфекция 

II. Яслени и първи групи 

от 7:30 до 8:00 часа – децата от първите групи / 1а - вход към стадиона,  

                                                                                        1-б - централен вход,  

                                                                                        1-в - към нови площадки/ 

от 8:00 до 8:30 часа – децата от яслените групи - на централен вход 

 

III. На официален вход - топла връзка: 

от 7:30 до 7:45 часа – децата от четвъртите групи 

от 7:45 до 8:00 часа – децата от третите групи 

от 8:00 до 8:15 часа –децата от вторите групи 

 

Вечер, независимо от атмосферните условия вземането на децата се осъществява          
както следва:  

 1. централен вход 

       от  17.00 ч до 17.15 ч. - Детска ясла  

       от 17.15 ч. до 17.30 ч. 1-б група 

2. вход към детски площадки - стар корпус 

      от  17.15 ч до 17.30 ч. - 1-в група 

      от 17.30 ч. до 17.45 ч.  3-а група 

3.Вход към стадиона 

        от  17.15 ч до 17.30 ч. - 1-а група 

        от 17.30 ч. до 17.40 ч. 2-а група 



        от 17.40 ч. до 17.50 ч. 4-а група 

4. Вход на топла връзка нов корпус 

        от  17.15 ч до 17.30 ч. - 2-б група 

        от 17.30 ч. до 17.45 ч. 4-б група 

5. Вход към басейн 

       от  17.15 ч до 17.30 ч. - 2-в група 

       от 17.30 ч. до 17.45 ч. -3-б група 

Взимане след графика: - 18.00 ч. на централен вход 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

6. Приемът на децата се извършва от медицинска сестра и учителите на смяна на             
официален вход на детската градина, а за първите групи от учителя на смяна на              
съответния вход, при използване на лични предпазни средства - шлем и           
ръкавици. 

7. Помощник възпитателите подпомагат приема на децата и подготовката им за          
влизане. 

8. При влизането на децата и при съмнение от страна на приемащия се измерва             
температура. В случай на температура по- висока от 37,3 градуса и/или признаци            
на заболяване на детето се отказва прием и се насочва към личния лекар за              
проследяване на състоянието му. 

9. Медицинските сестри следят недопускане до работните помещения на лица с          
прояви на остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица,        
затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и           
други) 

10. След като медицинското лице допусне детето, обувките му се дезинфекцират на           
предназначените за целта стелки, сяда на пейка, прибира в специална надписана           
торбичка външните обувки и обува пантофи. 

11. Помощник възпитател първа смяна, която отговаря за съответната група         
съдейства на учителите при приема. След преобуването на децата и преди           
тръгване към групата, дезинфекцират ръцете. 

12. Огнярът първа смяна, изпълняващ ангажименти по поддръжка на материалната         
база полива, коси и подрязва зелените площи съобразявайки присъствието на          
децата на двора и съблюдавайки тяхната безопасност.  

13. Преди извеждане на децата, помощник възпитателите дезинфекцират уредите на         
площадката. 

14. При съобразяване с климатичните условия децата се извеждат навън след          
закуска, като за тях се организират игри, които да осигурят необходимата           
позитивна емоционална среда. 

15. Учителите предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят            
емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с          
извънредната ситуация; 

16. Персоналът в детската градина работи по график, който се актуализира като за            
целта се ограничават контактите между учители и служители в съответната група           
с останалите групи. 



17. Не се допуска събирането на едно място на персонал от детската градина, освен             
ако това не е необходимо за опазването на здравето и живота на децата. 

18. Преди влизане в детската градина, на входа всеки учител и помощник           
възпитател извършва дезинфекция на ръце и обувки, и поставя необходимите          
предпазни средства. Преобличането с работно облекло се извършва в         
предвидените за целта места. 

19. Учителите работят с шлемове или маски. 
20. Помощник възпитателите получават и разпределят храната с престилка, шлем         

или маска, ръкавици и шапка за сервиране. 
21. Дезинфекция на помещенията се извършва по график - 2 пъти на ден, при             

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра,           
маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди,          
екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай             
на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават, като в          
зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час .  

22. Децата мият ръцете си задължително при пристигането в детската градина /ясла,           
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. 

23. Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред            
пристигане на децата, по време на отсъствие на децата, по време на            
следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния           
ден. 

24. Не се допускат плюшени играчки, от плат, възглавници и др. които не могат да              
бъдат дезинфекцирани в групите; миене на играчките с топла вода и сапун,            
отвътре и отвън, поне два пъти дневно.  

25. Почистването на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им         
става поне два-три пъти дневно със съответните предпазни средства. 

26. На децата се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода,             
които се почистват непосредствено след всяка употреба; 

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

28. Почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт се            
извършва най-малко два пъти дневно. 

29. Спалното бельо се ползва само от едно дете и се пере ежеседмично при 60              
градуса С и при необходимост. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ: 

30. Не се допуска влизането на родителите в сграда. 
31. В първия ден на постъпването на детето, родителите попълват електронен           

формуляр / https://forms.gle/vd3whkQ8uodUGh2s9 / или предоставят попълнена       
Декларация. 

32. Родителите изчакват търпеливо медицинската сестра или учителят на групата да          
извърши първоначалния преглед и след като се установи, че детето може да            
бъде прието, го предават на помощник възпитателката за дезинфекция 

33. Родителите осигуряват два броя торбички надписани с имената на детето          
/едната за пантофи, а другата за външни обувки/, в който детето да поставя             
обувките, с които пристига в детската градина (след събуване на обувките детето            

https://forms.gle/vd3whkQ8uodUGh2s9


или приемащия го в детската градина възрастен дезинфекцира и след това           
поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи). 

34. Родителите спазват графика на водене и вземане на детето, при спазване на            
необходимата дистанция. 

Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ 

  

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с          
обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят          
услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19 

  

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на            

здравеопазването. 

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани,           

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и           

алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или             

Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба,             

свързана с храни и фуражи“.  

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на            

който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.  

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при          

по-кратко време на въздействие (до 15 минути).  

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките  

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на           

дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както            

и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки           

в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати;          

парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни         

телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други            



често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки           

обект/работно място, подови покрития).  

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична  дезинфекция.  

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва            

почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице,           

работното помещение, общите части. 

3. Начини на приложение на дезинфектантите  

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят           

върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори            

преди употреба.  

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)  

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей,          

които са готови за употреба.  

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста            

кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.  

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри           

кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно          

указанията на производителя.  

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):  

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под          

формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор             

или в готова форма за употреба.  

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на          

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета. 

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и            

време на въздействие.  



3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива           

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или          

изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до              

третираните помещения и др.  

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по          

различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности            

при стриктно спазване указанията на производителя.  

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към              

химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.) 

  

Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ 

  

Инструкции за правилна хигиена на ръцете 

1. Ръцете се мият винаги: 

а) когато са видимо замърсени 

б) след кихане или кашляне; 

в) преди, по време на и след приготвяне на храна; 

г) преди хранене; 

д) след ползване на тоалетна; 

е) след досег с животни или техни изпражнения; 

ж) при непосредствена грижа за болен. 

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с           

вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце          

с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща           

специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на           

дланите). 



4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за            

контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

  

Приложение № 3 към т. 5 

Инструкция за правилно носене на лицева маска 

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа               

до брадичката. 

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се              

обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките             

(ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна. 

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или              

се обтриват с дезинфектант за ръце. 

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за             

отпадъци, веднага след сваляне. 

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се            

обработват по следния начин: 

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат          

(детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или 

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с             

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на        

производителя (химио-термодезинфекция). 

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. 

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно. 

 
 


