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АЛГОРИТЪМ НА БЕЗОПАСНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ
ДЛЪЖНОСТИ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Започване на работния ден при всички длъжности:
 Влизане в сградата с маска, шлем, спазвайки дистанция и правила за
движение в сградата
 Ползване на дезинфектант за ръце
 Обуване на калцуни до място мястото за преобличане
 Смяна на дрехите с облекло за работа и смяна на обувките - мястото за
преобличане се обозначава с името на работника/служителя
2. След приключване на работния ден:
 Смяна на работното облекло и обувки с личните дрехи и обувки,
поставяне на калцуни върху личните обувки.
 Напускането на работно място се извършва според плана за организация
на движението в сградата и от изхода определен за всяка група.
 Калцуните и маската се изхвърлят на определеното за целта място.
3. Учителите/медицинските сестри:
 Предпазни средства/ шлем или предпазна маска не се използват при
работа в занималнята на групата /по желание може/
 В общите части - коридор, фоайета, мед.кабинет, стая на ЗАС, стая на
директор, се ползват задължително предпазни средства.
 На двора и на разходка не е задължително ползване на предпазни
средства.
Препоръчва се носенето на защитни маски за лице пред носенето на шлемове.
Учителите/мед.сестри изнасят навън режима на децата при подходящо
време.
Препоръчва се в кратки беседи, игри и дейности децата да се подкрепят в
емоционалното им развитие и преодоляването на тревожността им, да усвояват
правилното измиване на ръцете, да знаят кога и как се извършва то.Напомняне
на децата да не си разменят чаши и прибори за хранене, поставяне на видно за
децата информационни материали за правилната хигиена на ръцете,
респираторен етикет и носене на защитни маски.

Подреждане на помещенията с възможности за игри в по-малки групи и
обособени кътове, които да се ползват от по-малък брой деца.
Психолози, логопеди – изпълняват задълженията си при спазване на
противоепидемичните мерки – дезинфекция,използване на ЛПС. Работата с дете
или група е до 30 мин/ дневно и се провежда при всяка възможност на открито
или в специално помещение.При работа с деца не се допуска събирането на деца
от различни групи в ДГ.Допустима е само групова работа с деца от една група и
съща група.При невъзможност, с децата се
организира индивидуална
работа.Между отделните деца/групи се осигурява времетраене от поне 20
мин.След приключване на работа с всяко дете/ група, помещението се
дезинфекцира и проветрява, ползваните материали се дезинфекцират или
измиват с топла вода и сапун.
Използването на физк.салон е ограничено до една група дневно.
4. Правила за поведение при съмнение или случай на Covid-19 в ДГ:
 При наличие на един или повече симптоми при едно дете – повишена
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, мускулни
болки,умора, гадене, повръщане, диария и др.
 Детето се отделя незабавно от мед.сестра в отделно помещение, поставя
му се маска, съобразена с възрастта му, ако то я понася.Маски се носят и
от персонала, който се грижи за него.Незабавно се осъществява връзка с
родителите и се изсиква да вземат детето, като се съобразяват с
необходимите превантивни мерки – носене на маска, ползване на личен
транспорт при въможност.На родителите се припомнят процедурите ,
които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се
консултирет със семейния лекар на детето /първо по телефона/ за
преценка на здравословното му състояние и последващи действия.
 След като детето напусне помещението се извършва щателна
дезинфекзия в кратък срок с биоцид с виросуцидно действие, при
спазване правилата за дезинфекция, както и в групата, където е било.
 Детето се допуска отново на ДГ само срещу мед.бележка от семейния
лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
5.
В случай на положителен резултат за Covid-19по метода PCR на дете
 Родителите информират директора на ДГ, който се свързва с РЗИ и
предоставя списък на децата и учителите/мед.сестри, които са били в
контакт с детето.
 В зависимост от броя на контактните лица мерките може да варират от
затваряне на една или няколко групи или на цялата ДГ.
 Идентифицират се контактните лица и мерките, които да се предприемат
в ДГ – това е задължение на РЗИ – подписва се от директора!
 В 14-дневна карантина се поставят следните лица, след извършена
оценка на риска:





Децата от същата група
Персоналът на групата и всеки осъществил незащитен контакт със
заразеното дете – на разстояние по-малко от 2 м. и повече от 15 мин.
Незащитения контакт трябва да е осъществен от 2 дни преди до 14-дни
след вземане на пробата за PCR.

Дейности на помощник-възпитател:


минимум двукратно дневно проветряване на помещенията

за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд).
Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин на всеки
астрономически час в работния ден;


ежедневно изтупване на спалното бельо,



ежеседмично на завивките и килимите



ежемесечно на дюшеците (матраците);



ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на

подовете,


измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при

необходимост на столовете, леглата и стените;


неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на

тоалетните;


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;


задължително измиване на ръцете на децата преди хранене

и след използване на тоалетната;


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;

децата.

ежедневно наблюдение на здравословното състояние на



почистване на други повърхности и точки за контакт

най-малко два пъти дневно – дръжки на врати, прозорци, пейки на
групите за събуване и обуване, парапети на стълбищата, кранове на
чешми,


недопускане да се внасят стоки и предмети от

родителите в детската градина/ясла;


недопускане да се използват 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;


изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно,

след което се измиват и дезинфекцират;


изпразване на кошовете за изхвърляне на калцуни и

маски поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;


дезинфекциране на уредите за игра и пейките на

площадките поне веднъж дневно;


Директора създава организация, която да осигури безопасното
приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в
сградата на детската градина при лошо време.Когато е наложително да
бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични
предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си
преди влизане. Родителят изчаква детето си на входа определен за
групата на детето.

6. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена
телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни
болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако
връщането у дома не е възможно в същия момент.
 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 учители 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.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен
човек
1.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.
 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 може 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, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като
високорискови контактни:

o Децата от групата, в която е работило лицето – 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.

Родителите и учителите е добре да показват чрез своето поведение
осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да
го разясняват на децата. Така чрез техния личен пример децата много по-лесно ще
възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.
Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на
правилата, въведени в детската градина, са най-добрата основа за изграждане на добър
психоклимат за намаляване на напрежението и на стреса за колектива и за семействата.

