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1. Превенция

Превенцията (на латински: praeventio – изпреварвам, предупреждавам; на
английски: prevention) е термин, с който се означават предварителните 
охранителни мерки насочени към предотвратяване на рискове свързани със 
здравето и безопасността на работното място. Превенцията има за цел 
изпреварващи мерки с цел запазване здравето на работещите и нашите клиенти. 
Пренебрегването им може да доведе до сериозни здравословни последици.

Спазването на Вътрешните правила е задължително от работещите на 
територията на детскаградина № 186 „Деница“! 

2. Термини и определения 

Коронавирусите (CoV) са голямо семейство от вируси, които причиняват 
заболявания, вариращи от лека настинка до по-тежки заболявания, като 
респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV) и тежък остър респираторен 
синдром (SARS-CoV). Вирусът SARS-CoV-2 се предава главно по въздушно-
капков път - чрез вдишване на капчици или аерозоли, съдържащи вирус, отделяни 
при дишане, кашлица, говорене, пеене или викане. Коронавирусът засяга предимно 
долните дихателни пътища и инфектираният човек ще има предимно суха 
кашлица, задух и/или пневмония, но не и възпалено гърло. Внезапната липса на 
мирис и вкус от своя страна е много често срещан симптом на COVID-19 и не се 
проявява при грип или настинка, дори ако запушеният нос и болките в гърлото до 
известна степен намаляват чувствителността към миризмите и променят вкуса. 
Инкубационният период на COVID-19, заболяване, причинено от коронавируса 
често е лек и асимптоматичен и продължава средно 5-6 дни, въпреки че в някои 
случаи може да достигне до 14 дни.

3. Цели и област на приложение.

Тези вътрешни правила  имат за цел да информират и зададът правила за 
действия на работещите в ДГ № 186 „Деница“, с цел предотвратяване 
разпространението на инфекцията с вирус SARS-CoV-2 в детската градина и 
опазване на тяхното здраве.



4. Указания за работа в детска градина № 186 „Деница“.

1. Да се организира сутрешен филтър за прием на децата на всеки вход, като се 
извършва освен от медицинското лице и от учителите при използване на 
защитни маски за лице. 

2. Да се следи ежедневно здравния статус на служителите и децата.

3. Да не се допускат на работа служители и деца с прояви на остри 
респираторни симптоми (температура над 37,5 º С, кашлица, затруднено 
дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, болки в гърлото, 
хрема, отпадналост, мускулни болки и други).

4. Да се постави дозатор с дезинфектант на входа на детската градина.

5. Да се дезинфекцират ръцете при влизане в детската градина, включително и 
посетителите.

6. Да се носи предпазна маска в детската градина, включително и от 
посетителите

7. Да се провеждат присъствените групови занятия при спазване на физическа 
дистанция от работещите най - малко 1.5 м. 

8. Да се ограничат контактите на педагогически специалисти, които се налага 
да влизат в повече от една група.

9. Да се спазва необходимата физическа дистанция от минимум 1,5 м. между 
между децата на отделните групи, персонала на отделните групи и между 
родителите и персонала на детската градина.

10. 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.

11. Да се изтупват ежедневно спалното бельо, ежеседмично завивките и 
килимите и ежемесечно дюшеците (матраците).

12. При всяко изпиране да се извършва термодезинфекция на спалното бельо и 
последващо изглаждане с гореща ютия.

13. Да се извършва 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.

14. Да се проследява два пъти дневно за изразходването и своевременното 
осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, 
тоалетна хартия; осигурява се регулярното изхвърляне на боклука.

15. Да се извършва ежедневно двукратно дезинфекция на подовете, измиване с 
вода и сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата 
и стените.

16. Да се дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж 
дневно.

17. Да се дезинфекцрат приборите и съдовете за хранене след всяка употреба; 
трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 
химиотермодезинфекция след всяка употреба 

18. Да се използват индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете.

19. Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската 
градина/ясла, както и използване на плюшени играчки.

20. Да се поставят на видни места актуална информация за служителите и 
посетителите, листовки и плакати показващи начини за органичаване на 
заразата. 

21. Да се поставят плакати в санитарните и хигиенни помещения  за правилно 
измиване на ръцете, сваляне и поставяна на ръкавици за еднократна 
употреба, сваляне и поставяне на маска.

22. Работещите, които са в контакт с доставчиците и шофьорите
транспортиращи и доставящи стоки, да носят предпазни средства (маски и 
ръкавици) и да осъществяват минимален контакт с доставчиците. В тези 
случаи задължително да се използват средства за дезинфекция на ръцете.

5. Мерки в детската градинат при доказване на положителна проба за 
COVID-19 на служител работещ в ДГ № 186 „Деница“. 

1. Да не се допуска в никакъв случай работещия на територията на детската 
градина при доказване на положителна проба за COVID-19.

2. Да се направи трайна дезинфекция на работните помещения на обекта на 
инфектираното лице и да се поддържа добър дезинфекционен режим.



3. Да продължават да се спазват въведените противоепидемични мерки, с цел 
ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и защита на 
служителите в ДГ № 186 „Деница“, съгласно разпоредбите на Министерство на 
здравеопазването и предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и 
противоепидемични мерки на РЗИ. 
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ЗА РАБОТА В ДЕТСКА ГРАДИНА
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1. Превенция 

Превенцията (на 
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латински
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: praeventio – изпреварвам, предупреждавам; на 
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английски
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: prevention) е термин, с който се означават предварителните охранителни мерки насочени към предотвратяване на рискове свързани със здравето и безопасността на работното място. Превенцията има за цел изпреварващи мерки с цел запазване здравето на работещите и нашите клиенти. Пренебрегването им може да доведе до сериозни здравословни последици. 

Спазването на Вътрешните правила е задължително от работещите на територията на детскаградина № 186 „Деница“! 


2. Термини и определения 

Коронавирусите (CoV) са голямо семейство от вируси, които причиняват заболявания, вариращи от лека настинка до по-тежки заболявания, като респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV) и тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV). Вирусът SARS-CoV-2 се предава главно по въздушно-капков път - чрез вдишване на капчици или аерозоли, съдържащи вирус, отделяни при дишане, кашлица, говорене, пеене или викане. Коронавирусът засяга предимно долните дихателни пътища и инфектираният човек ще има предимно суха кашлица, задух и/или пневмония, но не и възпалено гърло. Внезапната липса на мирис и вкус от своя страна е много често срещан симптом на COVID-19 и не се проявява при грип или настинка, дори ако запушеният нос и болките в гърлото до известна степен намаляват чувствителността към миризмите и променят вкуса. Инкубационният период на COVID-19, заболяване, причинено от коронавируса често е лек и асимптоматичен и продължава средно 5-6 дни, въпреки че в някои случаи може да достигне до 14 дни.

3. Цели и област на приложение.

Тези вътрешни правила  имат за цел да информират и зададът правила за действия на работещите в ДГ № 186 „Деница“, с цел предотвратяване разпространението на инфекцията с вирус SARS-CoV-2 в детската градина и опазване на тяхното здраве.


4. Указания за работа в детска градина № 186 „Деница“.

1. Да се организира сутрешен филтър за прием на децата на всеки вход, като се извършва освен от медицинското лице и от учителите при използване на защитни маски за лице. 

2. Да се следи ежедневно здравния статус на служителите и децата.


3. Да не се допускат на работа служители и деца с прояви на остри респираторни симптоми (температура над 37,5 º С, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение и загуба на вкуса, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болки и други).


4. Да се постави дозатор с дезинфектант на входа на детската градина.


5. Да се дезинфекцират ръцете при влизане в детската градина, включително и посетителите.


6. Да се носи предпазна маска в детската градина, включително и от посетителите

7. Да се провеждат присъствените групови занятия при спазване на физическа дистанция от работещите най - малко 1.5 м. 

8. Да се ограничат контактите на педагогически специалисти, които се налага да влизат в повече от една група.

9. Да се спазва необходимата физическа дистанция от минимум 1,5 м. между между децата на отделните групи, персонала на отделните групи и между родителите и персонала на детската градина.


10.  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.


11.  Да се изтупват ежедневно спалното бельо, ежеседмично завивките и килимите и ежемесечно дюшеците (матраците).


12.  При всяко изпиране да се извършва термодезинфекция на спалното бельо и последващо изглаждане с гореща ютия.


13.  Да се извършва 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.


14.  Да се проследява два пъти дневно за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия; осигурява се регулярното изхвърляне на боклука.


15.  Да се извършва ежедневно двукратно дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и стените.


16.  Да се дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.


17.  Да се дезинфекцрат приборите и съдовете за хранене след всяка употреба; трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба 


18.  Да се използват индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете.


19.  Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла, както и използване на плюшени играчки.


20.  Да се поставят на видни места актуална информация за служителите и посетителите, листовки и плакати показващи начини за органичаване на заразата. 


21.  Да се поставят плакати в санитарните и хигиенни помещения  за правилно измиване на ръцете, сваляне и поставяна на ръкавици за еднократна употреба, сваляне и поставяне на маска.

22.  Работещите, които са в контакт с доставчиците и шофьорите транспортиращи и доставящи стоки, да носят предпазни средства (маски и ръкавици) и да осъществяват минимален контакт с доставчиците. В тези случаи задължително да се използват средства за дезинфекция на ръцете.

5. Мерки в детската градинат при доказване на положителна проба за COVID-19 на служител работещ в ДГ № 186 „Деница“. 

1. Да не се допуска в никакъв случай работещия на територията на детската градина при доказване на положителна проба за COVID-19.


2. Да се направи трайна дезинфекция на работните помещения на обекта на инфектираното лице и да се поддържа добър дезинфекционен режим.


3. Да продължават да се спазват въведените противоепидемични мерки, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и защита на служителите в ДГ № 186 „Деница“, съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването и предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ. 




