


здравето и живота на децата в условията на разпространението на COVID-19. Необходимо 
е всички участници в процеса на предучилищно образование да са подготвени за новата 
обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на 
здравето – своето, на своите близки и на околните.  

    II. Принципи: С оглед опазване живота и здравето на децата, техните семейства и 
персонала в детската градина и недопускане възникване на епидемични взривове, а в 
случай на възникване и съответното им ефективно ограничаване следва: 
 
    1. Продължават да  се спазват изискванията за учестена дезинфекция и се предприемат 
мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването 
на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата чрез включване на 
подходящи теми в ОН Социален свят, ядро СЗС.  
 
    2. Да се изпълняват стриктно здравните правила и протоколи при всеки един случай на 
заболял или със съмнение за COVID-19;  

    3. Да продължи и да се засили взаимодействието с родителите през периодите на 
преустановяване на присъствието съобразно решенията на областните кризисни щабове за 
борба с COVID-19 и да се усъвършенстват организационните модели и практики за 
създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности чрез общуване в електронна 
среда.  
 
    4. Да се използват пълноценно всички възможности за обща и допълнителна подкрепа за 
децата, които продължително не са посещавали детска градина, както и за подкрепа на 
децата в задължителна предучилищна възраст с установен висок риск от COVID-19 .  

    5.  Поддържане на положителен психоклимат, за намаляване на факторите на 
напрежение и стрес и за предотвратяване на дезинформацията. 
 

    III. Всички работещи в детската градина задължително спазват 
следните правила: 
      1. Спазват  общите здравни мерки съгласно Заповедите на Министъра на 
здравеопазването.  
      2. Физическа дистанция 
 - Задължителен  модел в детската градина е осигуряването на 
дистанция (невзаимодействие) между децата и персонала от отделните групи. 
- Осигуряването на дистанция между учителите и ограничаване на контактите на 
другите педагогически специалисти, които се налага да влизат в повече от една група. 
- Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако 
това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. Предвид спецификата 
на работата в детската градина се изпълняват следните правила: 
спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на 
една група не е възможно; 
физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи; 
физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи; 
физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на 
детската градина. 
  3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване 
Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на 
здравеопазването биоцидни препарати, включени в Регистъра на биоцидите и за които 
е издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от 



вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 
Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 
детските градини разпространението на заразни заболявания в детската градина се 
предотвратява чрез: 
минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в 
отсъствие на децата (преди пристигането им и следобед); проветряване на всички 
помещения често за поне 10 минути на всеки астрономически час в работния ден; 
ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и 
килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците); 
 термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо 

изглаждане с гореща ютия; 
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.;  
при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите 

варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно указание на РЗИ; 
два пъти дневно се проследява за изразходването и своевременното 
осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна 

хартия; осигурява се регулярното изхвърляне на боклука; 
ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с 

вода и сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и стените; 
дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж 
дневно; 
при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - 

достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на 

дезинфекцираните повърхности и предмети; 
дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба; 
трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 

химиотермодезинфекция след всяка употреба; 
използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете; 
не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската 
градина/ясла, както и използване на плюшени играчки; 
играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва 

да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19; 
винаги, когато това е възможно, храната да се приготвя на място в детската 
градина в обособения към нея 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, напр. Закон за храните.  
4.Лична хигиена и условия за това 

осигурена е течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, 
както и в тоалетните за всички деца и работещи; 
създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след 
посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито; 
децата не разменят чаши и прибори за хранене помежду си. 
5.. Носене на защитни маски за лице 
В сградата на детската градина от децата не се изисква да носят предпазни маски. 


