
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в  

ДГ“Васил Левски“ 
 

Утвърдени със Заповед на директора № 446/01.09.2021 г. 

 

1. Стриктно да се спазва дистанция (невзаимодействие) между децата и 

персонала от отделните групи чрез: 

- Задължителна физическа дистанция между децата от отделни групи; 

- Задължителна физическа дистанция между персонала от отделни групи; 

- Задължителна физическа дистанция между родителите и персонала в 

детската градина. 

2. Дезинфекцията на повърхностите и проветряването да се извършва 

стриктно съгласно изискванията на Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните 

изисквания към детските градини: 

- 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 извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените 

групи се използва отделна престилка, като след обслужване на всяко дете 

помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си; 

- 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; 

- 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. 

 

3. Носенето на защитна маска за лице от педагогическия и 

непедагогически персонал по време на извънредната епидемична обстановка е 

задължително, в т. ч. и от външните за институцията лица, ако по изключение 

са налага да влязат в сградата, при следните случаи: 

 - в общите закрити части на сградата на детската градина 

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

кабинет, учителската стая/методичен кабинет, административните 

помещения); 

-  когато по изключение работят с повече от една група. 

 

4. В сградата на детската градина от децата не се изисква да носят предпазни 

маски. Дете може да носи защитна маска за лице по време на престоя в 

детската градина по препоръка на лекар или при заявено желание на 

родител. 

5. Преди възобновяване посещението на децата в детската градина 

родителите трябва да информират директора или учителите по групи и да 

попълнят декларация за информирано съгласие по образец. 

6. С цел недопускане струпването на много хора на входа на детската 

градина, приемът и изпращането на децата ще става по утвърден от 

директора график.  

7. Родителите са длъжни по възможност максимално да спазват графика. 

След 9,00 ч. няма да се приемат деца в детската градина. 

8. Родителите да придружават детето си само до входа на детското 

заведение, без да влизат в сградата на детската градина или го предават по 

най-бързия начин на учителя на двора, където е площадката. При вземане 

на детето, напускането на двора на детската градина да става по най-

бързия начин. 

9. Родителите осигуряват на детето плик или торбичка /надписана/, в който 

да се поставят външните обувките на детето, след като ги събуе и обуе 

пантофи. 

10. Абсолютно забранено е носенето на играчки от къщи! 

https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8
https://www.bfsa.bg/bg/Page/125/index/125/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8


11. Забранено е внасянето на храни по повод лични празници на детето 

/рожден ден и др./ 

12. Пиенето на вода ще става само от чаши за еднократна употреба. 

13. Забранено е внасянето на индивидуални кърпи за ръце. Подсушаването на 

ръцете след измиване ще става с домакинска хартия. 

14. Сутрешният филтър на децата ще се извършва от медицинско лице. При 

установяване признаци на болест /температура над 37,3 градуса, зачервено 

гърло, кашлица или хрема/ детето няма да бъде приемано. 

 

График за приемане и изпращане на децата за периода на 

епидемиологичната обстановка 

Група Прием Изпращане 

Яслена 8,30 – 9,00 часа 16,00 – 16,30 

I 

 

8,30 – 9,00 часа 16,30 – 17,00 

II 

 

8,00 – 8,30 часа 17,00 – 17,30 

III 

 

7,30 – 8,00 часа 17,30 – 18,00 

IV 

 

7,00 – 7,30 часа 18,00 – 18,30 

Яслена 

филиал 

8,00 – 8,30 часа 16,00 – 17,00 

I ф-л 

 

7,30 – 8,00 часа 17,00 – 17,30 

II ф-л 8,00 – 8,30 часа 17,00 – 17,30 

III и IV ф-л 7,00 – 7,30 часа 17,30 – 18,00 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЕН ГРАФИК 

за работата на непедагогическия персонал: 

 

6,00 – 7,00 – Проветряване, дезинфекция на помещенията и повърхностите, 

включване бактерицидни лампи, чистене площадките на двора. 

7,00 – 9,00 – Едната помощник-възпитателка 1 смяна /а във филиала и 

домакина/ е на входа за приема на децата, заедно с медицинското лице, 

втората помощник-възпитателка разнася закуската по групи. 

9,00 – 9,45 – закуска, отсервиране, почистване, дезинфекция маси и вход. 

9,45 – 10,00 – междинна почивка. 

10,00 – 10,30 – Междинна закуска, поетапно извеждане децата на двора. 

10,30 – 11,00 –  проветряване занималните, дезинфекция тоалетни. 

11,00 – 11,15 – смяна учителките по групи за почивка. 

11,15 – 11,30 – подготовка за обяд. 



11,30 – 12,30 – обяд, отсервиране, оправяне легла, подготовка за 

следобеден сън. 

12,30 – 13,00 – дезинфекция повърхности, дезинфекция помещения, 

дезинфекция тоалетни /по групите и на персонала/, коридори, вход. 

13,00 – 13,30 – почивка. 

13,30 – 15,15 – дезинфекция уреди и играчки на двора, измиване играчките 

по групи,  дезинфекция пясъчници, почистване градинки, изнасяне по 

групи на следобедната закуска, пране. 

15,15 – 16,30 – вдигане децата от сън, оправяне легла, следобедна закуска, 

отсервиране, измиване съдовете, извеждане децата на двора. 

16,30 – 18,30 – проветряване, измиване играчките по групи, дезинфекция 

помещения, дезинфекция повърхности, дезинфекция тоалетни, вход. 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 

Помещенията /подовете/ се дезинфекцират 3 пъти дневно с 1 % разтвор на НМI 

UNIS / 100 г на 10 л вода/ 

 

Тоалетните се дезинфекцират 3 пъти дневно с 2 % разтвор на Санифорд / 5 г 

препарат на 10 л вода/ 

 

Работните повърхности /плотове, маси, бюра, столчета, играчки/ се почистват 2 

пъти дневно с 0,25 % разтвор на НМI UNIS / 25 г на 10 л вода/ 

 

Пясъчниците и уредите на двора се дезинфекцират 1 път дневно с 0,25 % разтвор 

на НМI UNIS / 25 г на 10 л вода/ 

 

Бравите на вратите и входовете сутрин и вечер се дезинфекцират с 2 % разтвор 

на Санифорд / 5 г препарат на 10 л вода/ 

 

Дезинфекцията на пясъчници, уреди на двора и пътеката от портата до входа се 

извършва от огнярите. 

 

- Разтворите се приготвят ежедневно. 

- Разтворите се приготвят от медицинските сестри Антоанета Василева – 

за основната сграда и Светла Тодорова – за филиала.  

- Приготвени разтворите се съхраняват от медицинската сестра, която 

раздава от тях на помощник-възпитателите. 

- При отсъствие на медицинската сестра разтворите се раздават от 

домакините – Светла Христова и Антония Лесичкова.  

- Приети от помощник-възпитателите, разтворите се съхраняват в 

шишета с етикети, обозначаващи съдържанието. Разтворите по групи 

се съхраняват в затворени шкафове на недостъпно за децата място. 



- Помощник-възпитателите приготвят сами ежедневно разтвор на 

Санифорт. 

 

Персоналът дезинфекцира ръцете си непосредствено след влизане в 

сградата на детското заведение с дезинфектант за ръце. 

 

Помощник-възпитателите измиват ръцете си непосредствено преди сервиране 

на храната. 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА  

 
1. При наличие на един или повече симптоми при дете (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни 

болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

 Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, 

докато не бъде взето от родителите; 

 На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира 

носенето на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се 

грижи за него; 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква 

да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки 

(носене на маски за лице, използване на личен транспорт при 

възможност); 

 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да 

следват - да се избягва физически контакт и да се консултират със 

семейния лекар на детето (първо по телефона) за преценка на 

здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за 

коронавирус. 

 След като детето напусне помещението, в него се извършва щателна 

дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване 

на изискванията за дезинфекция. Това се прави и в групата, в която е било. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или 

чрез бърз антигенен тест на дете: 

 Родителите информират директора на детската градина, който трябва 

незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на 

децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с 

указанията на РЗИ. 



 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките могат да включват затваряне на една или на няколко групи или на 

цялата детска градина. 

 Идентифицирането на контактните лица и мерките, които да се 

предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват 

на директора на детската градина. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация. Те, както и 

продължителността на карантината, са разписани в заповеди на министъра 

на здравеопазването, като при натрупване на научни данни и/или 

препоръки от Световната здравна организация или Европейския център за 

превенция и контрол на заболяванията могат да бъдат променяни. Като 

правило под 10-дневна карантина се поставят следните лица след 

извършена оценка на риска и определени като близки контактни: 

- деца от същата група; 

- персоналът в групата, както и друг персонал, осъществил незащитен 

контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м и за повече 

от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), 

съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

- други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа 

(дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в 

период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при 

установен асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 

дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз 

антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

 Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се 

инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за 

поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно 

уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на 

карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на 

симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е 

проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция 

при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата. 

 Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна 

дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е 

имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията могат 

да се използват отново. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 



3. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена 

телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, 

мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.): 

 Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, 

ако връщането у дома не е възможно веднага. 

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване. 

 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието 

му (първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали 

е нужно да се направи тест. 

 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с 

контактните на лицето възрастни и деца в съответствие с указанията на 

РЗИ. 

 Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето. 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна 

дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване 

на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

4. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR или чрез 

бърз антигенен тест на служител. 

 Лицето информира директора на детската градина. Той незабавно се 

свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване 

с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в детската 

градина и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-

адекватните мерки за отделяне в конкретния случай. 

 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с 

учителите и децата, които са били в контакт с лицето, в съответствие с 

указанията на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да 

се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се 

предписват на нейния директор. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките могат да включват затваряне на една или на няколко групи или на 

цялата детска градина. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация. Те, както и 

продължителността на карантината, са разписани в заповеди на министъра 

на здравеопазването, като при натрупване на научни данни и/или 

препоръки от Световната здравна организация или Европейския център за 

превенция и контрол на заболяванията могат да бъдат променяни. Като 

правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка 

на риска и определени като високорискови контактни: 

- децата от групата, в която е работило лицето; 



- учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със 

заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 

минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно 

дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

- други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа 

(дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в 

период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при 

установен асимптомен носител на COVID-19 - от 48 часа преди и до 14 

дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз 

антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

 Всички контактни лица, както и техните родители/настойници, се 

инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната 

карантина за поява на клинични симптоми/признаци за COVID-19 и за 

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна 

дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало 

контакт лицето в последните 48 часа, след което помещенията могат да се 

използват отново. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в 

зависимост от конкретната ситуация. 

 
15. Отговорно лице по спазването на вътрешните правила за  намаляване на 

риска от инфекция е мс Антоанета Василева. 

16. Настоящите правила влизат в сила от 01.09.2021 г. 


