
 

 

 

 

 

 

 

Вътрешните правила са разработени въз основа на Насоки за обучение и действия в условията 

на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година 

(публ. 31.08.2021 г.) на Министерството на образованието, Министерството на 

здравеопазването  

Настоящите правила уреждат организацията, отговорностите на екипа на детската градина и 

задълженията на всеки от персонала във връзка с прилагането им за намаляване на риска от 

инфекция.  

Вътрешните правила включват мерки за намаляване на рисковете от инфекция. 

Спазване на Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса: 

1. Спазване  на физическа дистанция между децата от отделни групи 

2. Спазване  на физическа дистанция между персонала на отделни групи; 

3. Спазване  на физическа дистанция между родителите и персонала на детската 

градина. 

4. Носенето на маска е задължително: в общите закрити части на сградата на детската 

градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински 

кабинет, учителската стая/методичен кабинет, административните помещения) – от 

директор, всички учители, другите педагогически специалисти, медицинските лица, 

помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за 

институцията лица;  

5. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

5.1.Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички 

критични точки – подове, 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, съгласно указание на РЗИ. 

5.2.Във всички санитарни помещения и тоалетни да се следи за изразходването и 

своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на 

ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука – 

два  пъти дневно,  след което кофите за боклук се измиват и дезинфекцират;  

5.3.Да се осигурява постоянен приток на чист въздух в занималните на групите и често 

проветряване на всички помещения за поне 10 мин на всеки астрономически час в 

работния ден. 

5.4.Да се извършва термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо 

изглаждане. 

5.5.Ежедневно  двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и 

сапун на играчките, столовете, масите, и при необходимост на, леглата и стените. 

5.6.Не се допуска да се използват плюшени играчки. Играчките,  които не могат да бъдат 

почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата. 



5.7.Дезинфекциране  на уредите за игра и пейките на площадките да се извършва  веднъж 

дневно 

 

6. Засилена лична хигиена и условия за това: 

6.1.Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички деца и работещи; 

6.2.Създаване на навици у децата за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 

посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне; 

6.3.Доколкото е възможно елиминиране на навиците, свързани с докосване на лицето, 

носа, устата и очите. 

 

7. Прием на децата 

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

7.2.Родителя  отвежда детето си до входа за съответната група, като след позвъняване, го 

предава на лице от персонала. Не  се допуска влизането на придружителите на децата в 

сградата на детската градина. 

7.3.Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да 

носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си 

преди влизане.   

7.4.Сутрешния филтър за прием се извършва от медицинската сестра, като в случай на 

констатиране на признаци на заболяване детето не се приема. 

7.5.При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска 

градина, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите 

документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини 

7.6.За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, при отсъствие за 

повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. 

7.7. За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, при отсъствие през 

последните 14 дни, родителите представят медицинска бележка за липса на контакт със 

заразно болен от личния лекар. Вместо  медицинска бележка за липса на контакт със 

заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е 

било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване. 

7.8.Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите: 

 уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина; 

 подготвят предварително необходимите документи за прием; 

 запознават се с предоставените им от детската градина полезни препоръки и подкрепят 

усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време 

на реадаптацията на детето им; 

 не водят детето си в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или 

измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса; 

 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 да спазват 

изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице; 

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

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

7.11. Не внасят хранителни продукти по никакъв повод. 

7.12. 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. 



 

 

8. Педагогическият персонал на детската градина,  

8.1.Преди  започване на работа,   сменя обувките и дрехите, с които идва отвън на 

определените за целта места. 

8.2.Задължително извършва измиване и дезинфекциране на  ръцете, и поставяне на маска  

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

допускат родителя в сградата на 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. 

8.4.Провеждат възможно най-много дейности с децата на открито, когато 

метеорологичната обстановка позволява това; 

8.5.Всеки учител ползва обособената за групата площадка на двора на детската градина; 

8.6.Ограничават  влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до 

входа; 

8.7.Осъществяват  комуникация  в електронна среда (по телефон, електронна поща, 

платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията 

за физическа дистанция и за носене на защитни маски; 

8.8.Провеждане  на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, Общи събрания и 

Педагогически съвети се провеждат в по-голямо помещение, което гарантира 

спазване на правилата на МЗ  или в  електронна среда. 

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

сектор и графика за влизане и излизане от столовата 

8.10. 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. 

8.11. В работата с децата осъществяват следните възпитателни мерки: 

 Периодично провеждане на игри/разговори в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за 

лична хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да 

предпазят тях и техните семейства.  

 Напомняне на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си. 

9. Педагогическите  специалисти, които провеждат  дейности по обща  и 

допълнителна подкрепа (психолози, логопеди и ресурсни учители)  

9.1.Изпълняват  своите задължения при спазване на всички противоепидемични мерки – 

дезинфекция, използване на лични предпазни средства 

9.2.Спазват физическа дистанция с персонала на детската градина; 

9.3.Провеждат работата с дете в специализирания кабинет,  

9.4.Работят индивидуално с всяко дете. 

9.5.Между отделните деца в работното помещение се осигурява времетраене от 20 минути.  

9.6.След приключване на работата с всяко дете помещението се проветрява, дезинфекцира 

се работното пространство и всички контактни повърхности, както и използваните 

материали, а когато това е възможно се измиват с топла вода и сапун. 

9.7.Педагогическите специалисти носят лични предпазни средства (маски) през цялото 

време на престоя в сградата на детската градина. 

 

 

 



 

10. Педагогическите специалисти, провеждащи дейности  по чл. 19 от Наредба № 5 

от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са  

дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и 

срещу заплащане),  

10.1. Изпълняват  своите задължения при спазване на всички противоепидемични 

мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства 

10.2. Спазват физическа дистанция с персонала на детската градина; 

10.3. Не  допускат  смесване на деца от отделни групи.  

10.4. Допустима е групова работа само с деца от една и съща група. 

10.5. След приключване на работата с всяка група използваните пособия се 

дезинфекцират, а когато това е възможно се измиват с топла вода и сапун. 

10.6. Между отделните групи в работното помещение се осигурява времетраене от 20 

минути.  

10.7. Специалистите  носят лични предпазни средства (маски) през цялото време на 

престоя в сградата на детската градина. 

 

11. Непедагогическият персонал на детската градина, спазва следните мерки: 

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

които идват отвън, с работни. 

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

личните предпазни средства (маска и ръкавици)  

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

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

възпитателките, обслужващи групата. 

11.5. Стриктно спазват Протокол за почистване и дезинфекция, в условията на 

COVID-19 

11.6. 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. 

 

12. Медицинската сестра на детската градина, спазва следните мерки: 

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

с работни. 

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

необходимите предпазни средства (шлем /маска и ръкавици)  

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

на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане 

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

неговата температура 

12.5. Извършва сутрешен филтър на всички деца, в случай на констатиране на 

признаци на заболяване не допуска детето в детската група . 

12.6. Измерва температурата на външни лица, които по наложителни причини влизат 

в детската градина. 

12.7. Изготвя протокол за почистване и дезинфекция 

12.8. Спазва физическа дистанция с персонала 

 



 

13. Директорът на детската градина, 

13.1. Създава необходимата организация за спазване на правилата за ограничаване на 

рисковете от разпространение на Covid 19 

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

13.3. Осигурява  редовно необходимите количества материали за спазване на 

здравните изисквания (маски, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на 

ръцете, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) 

13.4. Осъществява контрол за спазването на Правилата за ограничаване на рисковете 

от разпространение на Covid 19 от персонала на ДГ, външни педагогически 

специалисти, родители. 

13.5. Спазва въведените Правила за ограничаване на рисковете от разпространение на 

Covid 19 в детската градина 

 

Приложения към Правилата 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 

Вътрешните правила за работа в условията на covid-19, са утвърдени със Заповед №  17 от     

20.09.2021г на директора на ДГ“Здравец“. 

 

X
Маргарита Атанасова

Директор

 

 

 


