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ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ „ БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И
ДЕТСКАТА ЯСЛА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕМИДЕМИОЛОГИЧНА
ОБСТАНОВКА
1. 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 подписват
декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска
градина/ясла от детето.
2. Най-късно два работи дни преди планираното посещение, родителите
уведомяват директора/учителя/ за датата, на която детето ще започне да
посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното
посещение и за продължителността на дневния му престой.
3. Отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава
изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира
напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, 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.
4. За подновяване на посещението на децата 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/ясли.
5. Посещението на детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични
заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на
детето.
6. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са
записани в детска градина/ясла на ДГ „Р.Княгиня“ през учебната 2019-2020 год.
7. Приемът в детската градина се извършва на вход бл. 2 , а за детска ясла на вход
бл.1, при спазване на отстояние на най-малко 2 м. между семействата.
8. Изпращането на децата се извършва по същия начин от съответния вход на
сградата или от площадката на групата.
Взетите деца и родители напускат веднага площадките и двора.
9. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската
градина/ясла.
10. Приемът в детската градина/ясла се извършва, след измерване на температурата
от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на
необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици.

11. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде
отказано приемане.
12. Родителите да не водят на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на
заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да
организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени
от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на
заболяване
13. Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на
детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това
14. Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в
детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в
детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето
обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
15. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла 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 лекар
16. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават
навън с изключение на времето за хранене и почивка.
17. Всяка група използва индивидуална площадка за игра, като физическата
дистанция е задължителна между децата и персонала в отделни групи.
18. Физическата дистанция е задължителна и между родителите и персонала на
детската градина/ясла.
19. Забранява се внасянето на играчки от къщи и се отстраняват всички играчки в
групата, които не могат да бъдат дезинфекцирани.
20. Движението в сградата и двора става по следния график:
Излизането сутрин – от бл.2:
9.30ч. – ПГ-6г.
9.40ч. – ПГ-5г.
9.50ч. – втора група
10.00ч. – първа група
10.00ч. – яслена група – от бл.1
Влизане за обяд в обратен ред без струпване, яслена група, първа група, втора
група, ПГ-5г., ПГ-6г.
Излизането след обяд – от бл.2:
16.00ч. – ПГ-6г.
16.10ч. – ПГ-5г.
16.20ч. – втора група
16.30ч. – първа група
16.30ч. – яслена група - от бл.1

