
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ДГ“ЗДРАВЕЦ“ 

Вътрешните правила са разработени въз основа на мерки за организиране на дейностите в 

детските градини след отмяна на извънредното положение и възстановяване приема на деца 

на Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването  

I.Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за опазване здравето на децата, на 

техните близки и на персонала на детската градина при работа в условия на извънредна 

епидемиологична ситуация на територията на страната 

1. Детската градина отваря за посещение от всички деца на 26 май 2020г.,  

2. Подновяването на посещението на детска градина става само по желание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват 

настоящите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по 

образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. 

3. За подновяване на посещението на децата, не се изисква представянето на 

медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за 

здравните изисквания към детските градини. 

4. Подновяването на посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са 

вече записани в детската градина през учебната 2019/2020 година 

5. Допустимият брой деца в група е между 12 и 16. 

6. При наличие на повече от 20 деца от една група, децата се разделят в подгрупи чрез 

обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение, когато са на закрито. 

II. Приемът на децата се осъществява при спазване на следните правила 

1. Приемът на децата започва в 7:00 часа и продължава до 8,20 часа. 

2. При  изчакване на приема,  между семействата се спазва дистанция на най-малко 2 м.. 

3. В  деня на първото посещение, на централния вход на детската градина, на детето се 

измерва  телесната температура от медицинската сестра или от определено за целта 

лице от персонала, която не трябва да бъде по-висока от 37,3 градуса. 

4. Приемът на децата се осъществява  

4.1. Ежедневно на площадката на групата на двора на детската градина от учителя, 

при което родителя отвежда детето си до съответната площадка. 

4.2. При неблагоприятно време (валежи) - в сградата на детската градина, при което 

родителя отвежда детето си до входа за съответната група, като след позвъняване, 

го предава на лице от персонала. 

4.3.Физическата  дистанция между родителите и персонала на детската градина – най-

малко 2м.е задължителна. 

5. Децата се разпределят в групи, без да се спазва възрастовия признак, а съобразно реда 

на подновяване на посещението и по родов признак (братчета и сестричета, 

независимо от възрастта ще бъдат приемани в една група). 

 

III. При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската 

градина директорът: 

1. Информира  родителите за правилата за работа на детската градина и да може да 

планира разпределянето на децата в групи 



2. В  края на всяка работна седмица проучва броя на децата, които се очаква да 

посещават детската градина през следващата седмица; 

3. Предоставя  на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, 

хигиена и психично здраве по време на реадаптацията; 

4. Изготвя  съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция 

5. Определя  бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания 

(маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, 

продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряви тези 

материали преди отваряне на детската градина, както и да ги осигурява след това 

редовно и в необходимите количества; 

6. Организира  подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и 

обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца 

7. Разработва  план за движение в сградата, като при необходимост осигурява 

необходимата маркировка за спазването му; 

8. При  съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават 

детската градина, прави разпределение на учителите, които ще поемат групите, и 

изготвя график за работа им, като ежеседмично го актуализира; 

9. Организира  обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не 

могат да бъдат дезинфекцирани; 

10. Осигурява  медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички 

деца, или упълномощени и предварително инструктирани лица за осъществяване на 

приема; 

11. Организира приемането и изпращането на децата от отделните групи 

12. Осигурява  работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и 

същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи; 

13. Не  допуска организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са 

дейност на детската градина 

IV. Родителите, които са възстановили посещението на детето си на детска 

градина, спазват следните правила.   

1. Най-късно два работи дни преди планираното посещение, уведомяват директора или 

учителите за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина. 

2. При водене на детето на детска градина, спазват необходимата дистанция между 

другите родители и деца. 

3. Спазват времето за прием от 7:00 часа до 8,20 часа. 

4. Не  използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно.  

5. Ежедневно, сутрин преди водене на детето на детска градина, измерват температурата 

на детето си. 

6. Не водят детето си на детска градина, ако забележат признаци на заболяване и/или 

измерят температура по-висока от 37,3 градуса; 

7. Организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от 

медицинското лице или учителя в детската градина, че то проявява признаци на 

заболяване. 

8. Придружават  детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на 

детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно 

спазват изискванията за хигиена на ръцете, измерване на температура, дихателен 

етикет и физическа дистанция. 

9. Осигуряват плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската 



градина (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина 

възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува вътрешни обувки,които 

са предварително почистени вкъщи) 

10. Осигуряват на-малко два броя маски на ден, в случай че носенето на маска е по 

препоръка на лекуващия/личния лекар на детето. 

11. Не внасят стоки и предмети в детската градина (вода, салфетки и др.) 

12. Не внасят хранителни продукти по никакъв повод. 

13. Не допускат внасянето на играчки от децата си в детската градина. 

14. При заплащане таксите за посещение на детето, след позвъняване родителите 

изчакват касиера, като спазват задължителната дистанция от 2м. пред входа на 

източното крило на детската градина. 

 

V. Педагогическият персонал на детската градина, спазва следните правила.   
 

1. Преди  започване на работа,  да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън 

на определените за целта места. 

2. Задължително извършват измиване и дезинфекциране на  ръцете, и поставяне на 

необходимите предпазни средства (шлем /маска)  

3. Сутрин, при приема и вечер при изпращане на деца, приемат/изпращат детето без да 

допускат родителя в детската градина и помагат на детето при събуване, обуване на 

обувките и прибирането на външните обувки в найлонова торба на обособените 

пространства, като спазват физическа  дистанция с родители най-малко 2м. 

4. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата да остават навън с 

изключение на времето за хранене и почивка. 

5. Не се изисква спазването на физическа дистанция между децата и учителите  в 

рамките на една група. 

6. Използват  определената за групата площадка на открито, така че да не се допуска 

физически контакт между отделните групи. 

7. Спазват задължителна физическа дистанция (най-малко 2м.) между персонала в 

отделни групи;  

8. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не 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 (разяснение на ситуацията и на правилата за лична 

хигиена и значимостта от тяхното спазване) 
9. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното 

им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация; 

10. Въвеждат  нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и 

близки контакти. 

11. Предлагат на децата играчки, които след употреба позволяват измиване с топла вода и 

сапун. 

12. Спазват организацията за хранене на децата – използване на определения за групата 

сектор и графика за влизане и излизане от столовата 

13. Незабавно  търсят компетентно мнение от медицинското лице в детската градина, в 

случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му 

състояние. 

 

VI. Непедагогическият персонал на детската градина, спазва следните правила 

1. Използват  обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които 

идват отвън, с работни. 

2. Задължително  извършват измиване и дезинфекциране на  ръцете, и 
поставяне на необходимите предпазни средства (шлем /маска и ръкавици)  



3. Спазват задължителна физическа дистанция (най-малко 2м.) между 
персонала. 

4. Не се изисква спазването на физическа дистанция между децата и помощник 

възпитателките, обслужващи групата. 

5. Стриктно спазват Протокол за почистване и дезинфекция, в условията на COVID-19 

6. Сутрин, при приема и вечер при изпращане на деца, приемат/изпращат детето без да 

допускат родителя в детската градина и помагат на детето при събуване, обуване на 

обувките и прибирането на външните обувки в найлонова торба на обособените 

пространства. 

VII. Медицинската сестра на детската градина, спазва следните правила. 

1. След  влизане в детската градина, сменя обувките и дрехите, с които идва отвън, с 

работни. 

2. Задължително  извършва измиване и дезинфекциране на  ръцете, и поставяне на 

необходимите предпазни средства (шлем /маска и ръкавици)  

3. Извършва приемът на децата в детската градина, като в случай на констатиране на 

признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане 

4. В деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето измерва 

неговата температура 

5. Извършва сутрешен филтър на всички деца. 

6. Всяка сутрин измерва температурата на персонала 

7. Изготвя протокол за почистване и дезинфекция 

8. Спазва физическа дистанция с персонала 

 

 

Приложения към Вътрешните правила за работа в условията на covid-19 

Приложение 1. Протокол  за почистване и дезинфекция в условията на разпространението 

на COVID-19 

Приложение 2. Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина 

 


