
Приложение1  

към Вътрешните правила за работа в условията на covid-19 

 

 

Протокол  за 

почистване и дезинфекция в условията на разпространението на 

COVID-19 
 
 

1. Когато децата пребивават в занималните, да се осигурява постоянен приток 
на чист въздух. 

2. Да се извършва дезинфекция на помещенията 4 пъти дневно; 
3. Да се извършва почистване на тоалетните с почистващи препарати и 

дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно; 
4. Да се предоставят индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които 

да се почистват непосредствено след всяка употреба; 
5. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 

химиотермодезинфекция, след всяка употреба; 
6. Почистването  на маси, столчета и други повърхности да се извършва най-

малко два пъти дневно; 
7. Дезинфекциране на брави, моноблокове, тоалетни седалки и капаци, 

ръкохватки на чешмите, да се извършва четири пъти дневно 
8. Не се допуска използването на плюшени играчки; 
9. Миене  на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, да се извършва 

поне два пъти дневно. 
10. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, 

трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията 
COVID-19; 

11. Да се осигурява лично спално бельо за всяко дете, което да се пере при 
минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на 
здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните 
изисквания към обществените перални; 

12. Кофите  за боклук да се изпразват поне три пъти дневно, след което се 
измиват и дезинфекцират; 

13. Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само 
от съответната група  

14. Да се извършва дезинфекциране  на уредите за игра и пейките на 
площадките поне веднъж дневно. 

15. Дезинфектантите,  които се използват в детската градина, трябва да са 
включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за 
предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната 
страница на Министерството на здравеопазването; 

16. Храната  да се приготвя в обособения към детската градина кухненски блок 
при спазване на всички изисквания в областта на храните, 

вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на 
здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните. 


