
ДЕТСКА ГРАДИНА  № 2 “ЗВЪНЧЕ” 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 
            Ул.”Златишки проход” № 57, район “Триадица” 
            

 

 
 

ЗАПОВЕД 
№511 / 09.09.2022 г. 

 

Относно: Утвърждаване на временни противоепидемични мерки в ДГ №2 “Звънче“ 

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 на Министерство на здравеопазването 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
I. Въвеждам временни противоепидемични мерки при комуникацията в ДГ 

№2 “Звънче“, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022, както следва: 

1. Спазване на физическа дистанция между децата от отделните групи, 

между персонала на отделните групи и между родителите и персонала 

на ДГ№2. 

2. Организиране, при възможност, на работата с деца в една и съща 

група и с един и същи персонал. При необходимост и отсъствие по 

болест се допускат замествания в персонала. 

3. Смесване на деца от отделни групи при провеждане на дейности  по 

обща или допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от 

Наредба № 5/2016 г. за предучилищно образование да се осъществява 

само в краен случай, когато всички други варианти са неприложими.   

4. Екипите за подкрепа за личностно развитие да осъществяват своята 

работа при следните условия: 

А) след приключване на работа с всяко дете или група, помещението 

се проветрява, дезинфекцират се всички контактни повърхности и 

използваните материали. 

Б) интервал между работата с отделните деца/групи се определя на 20 

минути. 

В) при възможност дейностите се провеждат на открито. 

5. Комуникацията между родители и персонал (родителски срещи, 

консултации и др.) да се осъществява от разстояние (телефон, електронна 

поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се 

спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., използването на 

предпазни маски и калцуни. 



6.  Провеждане на събрания с Обществен съвет, общо събрание и 

педагогически съвети да се осъществява в електронна среда, освен при 

необходимост от пряка комуникация. Последната да се провежда при 

спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. и изполването 

на предпазни маски и калцуни. Помещенията да се проветряват и 

дезинфекцират. 

II.  Въвеждам следните хигиенни мерки: 

1. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун и салфетки за еднократна 

употреба за подсушаване на ръцете в санитарните помещения на групите и 

общите такива; ежедневно проследяване за изразходването им и 

своевременното им осигуряване;  

2. Осигуряване на подходящи биоциди за дезинфекция на ръце, които да се 

използват, когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун; 

3. Задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на 

тоалетната. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода 

след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при 

кихане и кашляне. 

III. Провеждане на сутрешен прием и засилен сутрешен филтър: 

1. Осъществяване на сутрешния прием на децата при засилен контрол за 

недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 

заразни болести през входове на ДГ№2 и ясла, както следва: 

А) Детска ясла и Първа А група – вход от двора, от към ул. „Орехова гора“ 

      Втора А и Втора Б групи – един вход от ул. „Златишки проход“ 

Б) Първа Б, Първа В и Трета А групи – вход от към двора /срещу външен 

басейн/ за първите групи вход надстройка след минаване през филтър. 

В) трета Б, трета В, четвърта А и четвърта Б – вход детска градина от към двора. 

2. Проветряването, почистването и дезинфекцията на повърхности и предмети     

се извършва съгласно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на 

детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 

от 2008 г.) и Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини 

(обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.), 

ДОПЪЛНИТЕЛНО се провеждат и 

А) проветряване на помещенията за най-малко 10 минути на всеки астрономически 

час в съответствие с метеорологичните условия 

       Б) ежедневно трикратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични 

точки: подове, маси, дръжки на врати/прозорци, прозорци, ключове за осветление, 

парапети, уреди, екрани и др.  

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал на ДГ№2 „Звънче“ 

срещу подпис за сведение и изпълнение. 



Настоящата заповед да се сведе до знанието на родителите като бъде качена на сайта на 

детската градина. 

 

 

 Проверил за законосъобразност……………………. М. Гаргова заместник директор 
 
 
 
ДИРЕКТОР…………….. 
Н. Дончева 
 
 
  


