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СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с предстоящото отваряне на детските градини и осигуряване на безопасна и
здравословна среда, Ви уведомяваме:


препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат
вкъщи;



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.



за подновяване на посещението на децата 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. Посещението на детска градина на децата със СОП и/или хронични
заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.



приемът в детската градина се извършва по предварително оповестен график, при
необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на
двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м.
между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на
детската градина.



с децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат
педагогически ситуации.



при съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за
хранене и почивка;



не се да позволява на децата да носят в детската градина лични играчки и вещи;
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децата се вземат от детска градина при стриктно спазване на графика, за да се предотврати
струпване, като изчакат на нужното разстояние;



родителите да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или
има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на
детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то
проявява признаци на заболяване;



родителите да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на
детската градина, освен ако не бъдат помолени за това;



родителите да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в
детската градина (след събуването им детето или приемащия го в детската градина възрастен
ги поставя в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени
вкъщи);



родителите да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на
личния лекар на детето.

Заявлението за посещение на детската градина се попълва ежеседмично. Срокът за
подаване е четвъртък на текущата седмица.
Декларацията за спазване на новите правила за работа на детската градина, по образец,
се попълва еднократно при подновяване на посещението на детето.

