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Вътрешни правила и мерки
за организиранe на дейността на ДГ №3 „Звездичка в
условията на извънредна епидемиологична обстановка
РАЗДЕЛ I
Цели
Целта на вътрешните правила са да ограничат разпространението на инфекции COVID19 в детското заведение, като всички участници в предучилищното образование са
подготвени за постепенното и контролирано възобновяване на дейността на ДГ №3
„Звездичка“. Тези насоки са насочени основно към създаването на необходимата
организация и спазването им. Разпространението на болестта може да бъде
предотвратено в най-голяма степен от спазването на строги хигиенни мерки от
персонала, родителите и децата. Мерките са базирани на: „Насоки за работа на
детските градини през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19“ от МОН.
Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в
зависимост от епидемиологичната ситуация.
РАЗДЕЛ II
Основни предпазни мерки и дейности в ДГ №3 „Звездичка“ в създадената
извънредна ситуация:
1. Подновяването на посещението на детска градина 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, за което подписват
декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска
градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на
детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма
мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават
детската градина, 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.
2. Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация
единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната,
затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е
задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

3. За подновяване на посещението на децата от 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 и чл. 2 1, ал. 2, 3 и 4 от

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и
детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина
от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се

извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
4.Целодневното пребиваване на децата в детското заведение се осъществява при
осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия, за които е утвърден
график за организиране процеса на работа.
5. Когато в детската градина има две групи, в които посещаемостта на децата е

под 8 в продължение на една работна седмица и няма постъпили заявления от
други родители за подновяване на присъствието на децата им в детското
заведение, е допустимо групите да бъдат слети в една.
6. Приемането на децата се осъществяват в по-дълъг интервал, по предварително
оповестен график от 07.00 до 08.50 ч., с цел предотвратяване струпването на
семейства, в двора на детската градина с осигуряващо отстояние на най-малко 2 м.
между семействата.
Сутрешният прием се провежда в двора на детското заведение, а когато
атмосферните условия не позволяват се създава организация на входа на
централното фоайе за осигуряване на безопасното приемане и предаване на децата
без да се допускат родителите в сградaтa на детската градина.
7.

8. Изпращането на децата се осъществява в двора на детската градина до
съответната площадка за игра, като родителите спазват физическа дистанция с
персонала и децата на детската група, а когато атмосферните условия не
позволяват се създава организация на входа на централното фоайе.
9. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската

градина.
10. Приемът в детската градина се извършва задължително от медицинско

лице
при
използване
на
необходимите
индивидуални
предпазни средства, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на
детето се отказва прием и се насочва към личния лекар за проследяване на
състоянието му. В деня на първото посещение (само при първото посещение) на
детето се измерва неговата температура, като това се извършва от медицинското
лице.
11.От момента на влизане на детето в сградата на детската градина 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.
12. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават
навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се
организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална
среда.

13. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина освен

ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата. Предвид
спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:
• 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 в отделни групи;
• физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
детската градина.
14. почистването и дезинфекцията не се извършва в присъствието на деца;
15. за обезопасяване на средата се отстраняват всички играчки, които не могат да
бъдат дезинфекцирани, не се допуска да се използват плюшени играчки.
16. в двора на детската градина-централен вход се извършва сутрешен филтър от
медицински специалист със строги мерки за дезинфекция и помощник възпитател,
който организира приемането на децата.
17. за предвижване на групите към и от двора на детската градина се
използват двата входа на сградата, като групите от дясното крило използват
десният вход, а групите от лявото крило използват левият вход;
18. през втори- ляв вход на сградата се пренасочват и допускат родители за заплащане
на такса за посещение на ДГ и подаване на документи за прием в ДГ, с цел
предотвратяване струпване на родители и други лица.
19.в края на всяка работна седмица се проучва броя на децата, които се очаква
да посещават детската градина през следващата седмица;
20. в детското заведение задължително се осигуряват необходимите средства за
хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено
отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;
21. не се допуска използването на музикалният салон освен в случаите, в които
помещенията се използват за обособяването на отделна група;
22. не се допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, които
не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци,
изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).
23.провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, Общи събрания и
Педагогически съвети се осъществява в електронна среда, а при нужда от пряка
комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
24. детската градина задължително уведомява родителите като изпраща електронни
съобщения чрез електронни приложения и/или електронна поща:
 в началото на учебната година - за създадената организация, предприетите мерки и за
правилата, които следва да се спазват в детската градина;
 регулярно;
 извънредно - при наличие на болно дете, учител или служител или при промяна в
някоя от мерките и правилата в детската градина.
РАЗДЕЛ IІІ

Задължения на родителите, които са преценили, че детето ще възстанови
посещението си на ДГ №3 „Звездичка“.
1 .най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора
за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода
(седмица/месец) на планираното посещение, чрез подаване на заявление.
2.да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със

заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията
родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на
правилата на работа на детската градина;
3. да подготвят предварително необходимите документи за прием;
4.да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и
обратно винаги, когато това е възможно;
5.да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на
графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
6.да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и
да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично
здраве по време на реадаптацията на детето им;
7.да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на
детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят
температура по-висока от 37.3 градуса;
8 .да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени
от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на
заболяване;
9.да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата
на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай
стриктно спазват изискванията за: хигиена на ръцете, носене на лична предпазна
маска,
калцуни
и
физическа
дистанция;
10.да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка
на лекуващия/личния лекар на детето.
11.да водят детето облечено по подходящ начин за пребиваването му в детската
градина, като предоставят резервно бельо, пижама и пантофи; пижамата да се сменя
всяка седмица и при необходимост.
12.да не внасят лични вещи – играчки, книжки, възглавнички и др.
РАЗДЕЛ IV
Прием на деца в ДГ№3 „Звездичка“

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска
градина, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите
документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
2.
За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за
чревни паразити.
3.
Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо
медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират
обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и
нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
1.

РАЗДЕЛ V

Изисквания към екипа от педагогически, медицински и непедагогически
специалисти в ДГ №3 „Звездичка“.
1.Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които
са на работа в детската градина, е нужно да:
• да спазват стриктно правилата за работа в създадената извънредна ситуация ;

• използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с
които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
• измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите
предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина;
•
периодично провеждат игри/разговори, съобразени с възрастовите особености на
децата, за спазването на правилата за лична хигиена, както и на правилата в детската
градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства.
• въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и
близки контакти;
• в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се
измерва неговата температура с безконтактен термометър, като това се извършва от
медицинското лице.
• при използване на контактен термометър да се дезинфекцира след всяка
употреба и да се слагат латексови ръкавици при неговото използване;
• незабавно да търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската
градина, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в
здравословното му състояние;
• предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят
емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с
извънредната ситуация;
• придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как
най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това
(задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от
двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след
кихане или кашляне). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със
старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези
условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на
възрастен човек.
• използват подходящ дезинфектант за ръце, когато не са в близост до вода и
течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата
с вода и течен сапун;
•
избягват размяната на играчки и други предмети.
• персонала ползва тоалетна, отделна от тоалетните на децата в групите, децата
ползват тоалетна само на собствената си група.
• организират
индивидуални
срещи/консултации
с
родителите
след
предварителна уговорка от 13.00 ч. до 14.00 ч. и то на открито
пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на
физическа дистанция.
•
осъществяване на комуникацията в електронна среда (по телефон, електронна поща,
платформи и др.),
2. При затваряне на детската градина, обучителен процес не се осъществява, но учителите
подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи,
приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят
разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови
ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене и да комуникират. В допълнение
може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски
въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа.
•
Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се
работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно
образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на
децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.


Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен
характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на
децата, отговори на задачи, впечатления и др.

Изисквания към други педагогически специалисти в детската градина
(психолози, логопеди и ресурсни учители).
•
изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични
мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства и когато това е
възможно, спазване на физическа дистанция.
•
организират индивидуалната и/или групова работа с децата при осигурени
строги санитарно-хигиенни условия. Работата с дете или с група е с продължителност
30 минути на ден и се провежда при всяка възможност на открито или в специално
помещение. При работа с група не се допуска събирането на деца от различни групи в
детската градина. При невъзможност с децата се организира индивидуална работа.
•
между отделните деца/групи в работното помещение се осигурява времетраене
от поне 20 минути. След приключване на работата с всяко дете/група помещението се
проветрява, дезинфекцира се работното пространство и всички контактни повърхности.
•
след работата с всяко дете/група използваните материали се дезинфекцират, а
когато това е възможно се измиват с топла вода и сапун.
•
Допускат се придружители на деца със СОП в детската градина при спазване на
изискванията за носене на защитна маска за лице, за физическа дистанция, за
дезинфекция и инструктаж.
Спазване на физическа дистанция между служителите работещи в ДГ №3
 Служителите работят на смени – първа, втора и редовна смяна.
 Време за хранене и почивки на персонала се осъществява при дистанция, като:
пом. възпитатели почиват в офис-миялно помещение на групата; учителите
почиват в спалня или занималня на групата.
 При влизане и излизане от сградата: персонала работещ в дясно крило се
придвижва по десен коридор към централен изход, персонала работещ в ляво
крило се придвижва по ляв коридор към авариен изход.
 Работните места на учителите са индивидуално обособени, като се използват две
бюра на разстояние от 2 метра и са съответно обозначени.
 Осигурена временна пластмасова бариера за предпазване на работното место на
ЗАС.
Спазване на физическа дистанция между децата в ДГ №3 „Звездичка“
 По възможност се осигурява дистанция при хранене на децата на отделни
маси.
 По възможност се осигурява дистанция за следобедна почивка през едно легло.
 При ползване на тоалетна децата отстояват 1.5 метра разстояние едно от друго,
като за целта се спазва поставената маркировка.
РАЗДЕЛ VI

Дезинфекционен режим и хигиена в сградата.
1.проветряване на всички помещения често за поне 10 мин - сутрин пред
пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната
почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
2. дезинфекция на помещенията се извършва поне 2 пъти дневно, a при „огнище“ на
разпространение на COWID -19, поне четири пъти дневно.
3.почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне
два-три пъти дневно;

4.предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се
почистват непосредствено след всяка употреба;
5.трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и
химиотермодезинфекция след всяка употреба;
6.почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко
два пъти дневно;
7.недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската
градина (вода, салфетки и др.);
8.миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, два пъти дневно.
9.осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум
60°С веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните
изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към
обществените перални;
10.изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се дезинфекцират;
11.дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
12.да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от
съответната група.

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА СА:

Приложение №1 График за приемане и предаване на децата в ДГ №3 „Звездичка“Варна, в извънредна епидемична обстановка.
Приложение №2 Процедура за действие при съмнение или случай на СОVID-19 в ДГ №3
„Звездичка“ - Варна
Настоящите вътрешни правила са приети на заседание на ПС с протокол №6 от
10.09.2020 г. и утвърдени със Заповед №РД- 08 - 1030 от 11.09.2020 г. на директора и
влизат в сила от 11.09. 2020 г.

Приложение №1

Приложение №1

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗВЕЗДИЧКА”- ОБЩИНА ВАРНА
Варна, ул. “Пр.Фр.Ж.Кюри” № 14, тел.052/460528; 460529 e-mail: dg3zvezdichka@abv.bg

График
за приемане и предаване на децата в ДГ №3 „Звездичка“- Варна в
извънредна епидемична обстановка

1.Приемането на децата се осъществяват в по-дълъг интервал, по график с цел
предотвратяване струпването на семейства, в двора на детската градина с осигуряващо
отстояние на най-малко 2 м. между семействата, както следва:



Децата от трета група „Звънче“, трета група „Слънчице“ и четвърта
група „Делфинче“ се приемат от 07.00 до 08.00 ч.
Децата от втора група „Моряче“, втора група „Морско конче“, трета
група „Мечо Пух“ и първа група „Теменужка“, се приемат от 08.00 до
08.50 ч.

2.Сутрешният прием се провежда в двора на детското заведение, а когато атмосферните

условия не позволяват се създава организация на входа на централното фоайе за
осигуряване на безопасното приемане на децата без да се допускат родителите в
сградaтa на детската градина.
3.Предаването на децата се осъществява без график, в двора на детската градина до
съответната площадка за игра, като родителите спазват физическа дистанция с
персонала и децата на детската група. При лоши атмосферни условия децата се
изпращат на входа на централното фоайе, като се използва домофонната система и
ресурса от обслужващ персонал на детското заведение.

Приложение №2
ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗВЕЗДИЧКА”- ОБЩИНА ВАРНА
Варна, ул. “Пр.Фр.Ж.Кюри” № 14, тел.052/460528; 460529 e-mail: dg3zvezdichka@abv.bg

ПРОЦЕДУРА
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19
В ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ - ВАРНА

I.

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.)

1.
Първоначално поведение
• Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение –музикален
кабинет на първия етаж на сградата , докато не се прибере у дома или докато не му се обърне
внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
• В случай на съмнение за COVID-19 се осъществява връзка с националния здравен органтелефон 112.
• Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да
вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
• На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да
следват - да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар
на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
• След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
• Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че това е допустимо.
2.
В случай на положителен тест на дете
 Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се
свърже с РЗИ - Варна и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в
контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ. Директора
незабавно
информира Дирекция „ОМД“, Дирекция „Здравеопазване“-Община Варна
 Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се
предприемат,
се
съгласуват
между
РЗИ
и
директора
на
Детската
градина „Звездичка“. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на
контактните лица, мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или
на цялата детска градина.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ
в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят
следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
- Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на
наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно

уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
- Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със
заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице;
- Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко
от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни
преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.
- Всички контактни лица 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 14-те дни на карантината на детето и още 14 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.

• Почистване и дезинфекциране щателно помещенията и предметите, до които е
имало контакт детето в последните 48 часа /фирма на О-на Варна/.
• При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.

II.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица,
кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания,
висока температура и др.)

1.
Първоначално поведение
• Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у
дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
• Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия
си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
• След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по-късно.
• Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
2.

В случай на положителен тест

 Лицето информира директора на детската градина, който 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.

• Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се
предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на ДГ№3 „Звездичка“.
• В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица

мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата
детска градина.
• Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се
поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови
контактни:
- Децата от групата, в която е работило лицето – родители/настойници се инструктират
за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска
за лице;
- Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние помалко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
• Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни
преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
• Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на
домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за
навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

• Щателно
почистване
и
дезинфекция
на
помещенията
и
предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа
/ дезинфекция от фирма на О-на Варна/.
• При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.

