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ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА ПОСЕЩАВАТ
ДЕТСКА ГРАДИНА „БРЕЗИЦА“ БРЕЗНИК
Относно мерките за организиране на дейностите в детската градина след
възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19
1. Подновяването на посещението на детска градина 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, за което подписват
декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска
градина от детето. Образецът на декларацията / информирано съгласие / ще
откриете на сайта на детска градина „Брезица“ - brezitsa.bg и на сайта на община
Брезник.
•

•

•

•

препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен
да останат вкъщи. Независимо от спазването на определените здравни
изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с
учителите и помощник- възпитателите са неизбежни, а това несъмнено
носи определен риск за здравето им;
отговорността за решението за посещаване на детската градина остава
изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да
гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската
градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в
продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се
грижи за тях, е неизбежен.
за подновяване на посещението на децата от родителите 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 и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях.
най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят
директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска
градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и
продължителността на дневния му престой;
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да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в
контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните
14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно
отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;
декларацията / информирано съгласие / да се предостави на директора
при първото посещение на детето в ДГ.
да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване
на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното
разстояние;
да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни
препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на
правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето
им;
да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на
детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят
температура по-висока от 37,3 градуса;
да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат
уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява
признаци на заболяване;
да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата
на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези
случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен
етикет и физическа дистанция / маска, ръкавици, калцуни/;
да осигурят 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 пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по
препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
Приемът в детската градина се удължава от 8.30 часа до 9.00 часа,
като родителите спазват
отстояние на най-малко 2 м между
семействата.
не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на
детската градина, като детето се предава на длъжностното лице на
водната врата.
Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго
упълномощено от директора лице при използване на необходимите
индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в
случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да
бъде отказано приемане.
От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него
не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП
и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му
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лекар.
в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето
се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от
персонала, който е определен да работи със съответната група;
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, а при
възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна
подкрепа, включително за децата със СОП.
При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата
остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за
децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна
емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също
се организира и осъществява на открито.

очакваният брой деца в група ще бъде между 10 и 14 деца. В случай на
едновременно присъствие на повече от 14 деца от една група в детската
градина се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез
обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се
търси друго подходящо решение.
• Родителите, които ще заплащат таксата за детска градина задължително
носят маска, ръкавици, личен химикал и при влизането в ДГ слагат
калцуни. Задължително спазват необходимата дистанция и влизат само
по един в канцеларията. Останалите чакат навън.
2. Призоваваме родителите да следят редовно информацията, с която ДГ“Брезица“
ще ви запознава, относно правилата и мерките в условията на COVID-19, качени
на сайта на детската градина brezitsa.bg и във вътрешните Вайбър групи.
3. Родителите, довеждащи своите деца в детската градина ще трябва с подпис
да декларират, че са запознати с новите правила и мерки в условията на
COVID-19 в предоставените им списъци.
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