
ДЕТСКА ГРАДИНА  №29  „ЗВЪНЧЕ” - ВАРНА 

гр. Варна,  ж.к. „Възраждане”  до бл. 56,  тел. 052 509 743  и  тел. 052 509 744; 

e-mail:  dg29varna@mail.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№РД09-630/19.05.2020 г. 

 

На основание: чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО 

Във връзка със Заповед №1707/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна, Заповед №РД-01-

270/19.05.2020 г. на МЗ и обявената извънредна епидемична обстановка  в страната (поради 

заболявания, причинени от COVID-19)  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Да се възстанови дейността на ДГ №29 „Звънче“, считано от 26.05.2020 г., 

като организацията на работа в ДГ да протече при следните 

противоепидемични мерки: 

1. Да се спазват от всички служители  основните предпазни мерки за дейноста в 

детската градина: 

1.1. Учителите на съответните групи да информират  родителите и да им  препоръчват 

при възможност да задържат децата си вкъщи, за осигуряване на гарантирана 

физическа дистанция в домашна среда. 

1.2. Учителите да изготвят предварително списък на всички деца, чиито родители желаят 

децата им да посещават ДГ в условията на епидемична обстановка. 

1.3. Подновяването на посещението на децата да става единствено по желание на 

родителите със задължително условие да декларират, че са запознати и че ще спазват 

новите правила за работа в детската градина. 

1.4. Учителите да не  провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие с децата, с акцент върху изграждане на навици за 

здравословен начин на живот и усвояване на социални умения.  При необходимост да 

извършват и дейности за обща и допълнителна подкрепа, включително за децата със 

СОП. 

1.5. Приемът на децата, да се осъществява от медицинските сестри в детската градина 

заедно с помощник-възпитател, по предварително оповестен график с цел 

предотвратяване струпването на персонал и семейства, при отстояние на най-малко 2 

м. между семействата. 

1.6. Персоналът да не допуска влизането на придружителите на децата в сградата на ДГ. 

1.7. Приемът на децата да се осъществява от медицинските сестри в ДГ и помощник-

възпитател при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – 

маски и ръкавици. При влизане на всяко дете да измерват температурата и да му 

дезинфекцират ръцете. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса и при 

признаци на заболяване, медицинските сестри да откажат неговия прием и да го 

насочат към личния му лекар за проследяване на заболяването. 

1.8. При съобразяване с климатичните условия, учителите да извеждат децата навън с 

изключение на времето за хранене и почивка. 

1.9. Учителите да организират игри за децата, които да осигурят необходимата позитивна 

емоционална среда. 



1.10.Изрично да не се допуска събиране на едно място на персонал от ДГ, освен ако това 

не налага необходимост за опазване здравето и живота на децата. Да не се допускат 

контакти на  членове от персонала с повече от една група. 

2. Правила и процедури за работа на персонала в ДГ при условия на извънредна 

епидемична обстановка: 

2.1. Приема на децата да се осъществява след предварително проучване сред родителите 

за съгласието им детето да посещава ДГ при условия на извънредна епидемична 

обстановка. 

2.2. Педагогическият персонал работи с работно време от 07.00 ч. до 13.00 ч. за първа 

смяна и от 13.00 ч. до 19.00 ч. за втора смяна. 

2.3. Непедагогическият персонал работи с установеното си работно време. 

2.4. Всички служители преди влизане в ДГ да дезинфекцират ръцете си и да си поставят 

необходимите предпазни средства (маска, шлем). 

2.5. Учителите да отделят време през деня за споделяне между децата и за разяснение на 

ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта на тяхното спазване. 

2.6. Учителите да въведат нови ритуали за посрещане на децата, които да не допускат 

прегръдки и близки контакти. 

2.7. Учителите и помощник-възпитателите незабавно да потърсят компетентно мнение от 

медицнското лице в ДГ в случай, че при престоя на детето възникне съмнение за 

проблем в здравословното му състояние. 

2.8. Учителите да предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят 

емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с 

извънредната ситуация. 

2.9. Учителите да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за 

това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това. 

2.10.Измиването на ръцете на децата да бъде задължително при пристигането им в ДГ, 

при прибиране от двора, преди и след  хранене, преди и след използване на тоалетна. 

     2.11.Служителите, които работят с децата, когато не са в близост до вода и течен сапун, 

да използват алкохолни кърпички подходящи за кожата, но възможно най-бързо след това 

да измият ръцете си и тези на децата с вода и сапун. 

2.12. Помощник-възпитателите да почистват тоалетните с почистващи препарати три 

пъти дневно. 

2.13. Помощник-възпитателите да измиват всички съдове малко след тяхната употреба. 

2.14. Помощник-възпитателите да почистват три пъти дневно всички масички и точки 

на контакт (дръжки, столчета, шкафчета, брави и др.)  

2.15. Помощник-възпитателите да почистват играчките на децата отвътре и отвън два 

пъти дневно. 

      2.16. Учителите и помощник-възпитателите да организират обезопасяване на средата в  

групата, като отстранят всички играчки (напр. плюшени), които не могат да бъдат 

дезинфекцирани. 

2.17. Всички служители на ДГ да поддържат висока степен на лична хигиена. 

2.18. За гарантиране на лична безопасност за служителите и за децата да се спазва 

отлична хигиена на измиване на ръцете, колкото може по-често. 

2.19. Техническият секретар Лора Мицковска да качи на сайта на детската градина 

утвърдените Вътрешни правила и мерки за организиране на дейността, декларация за 

информирано съгласие, заявление на родител и график за прием на децата. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Дарина Георгиева – ЗАС. 



Заповедта да се сведе до знанието на задължените лица за сведение и изпълнение 

срещу подпис. 

Заповедта може да се обжалва пред Кмета на Община Варна, или по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Запознати със заповедта: 

 

 

 

ИРЕНА ГАНЕВА  

Директор на ДГ №29 „Звънче” 


