


 Процедури за децата преди пристигане 
1. Децата не носят лични предпазни средства 
2. Децата следва да носят чисти дрехи; 

3. Забранява се внасянето на лични вещи – играчки, книжки, възглавнички и др. 
 

Основни насоки за педагогическия състав при работата с деца: 
1. Отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на 

ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване. 
2. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят 

емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с 

разпространението на COVID-19 
 

Процедури за децата при влизане в детската градина 
1. Всяко дете ще е посрещано от учител или помощник-възпитател 
2. Децата ще дезинфекцират ръцете си преди влизане в сградата. 

3. От децата не се изисква носене на предпазни средства – маски, освен ако на дете 

с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му лекар 

4. Децата ще се преглеждат от медицинско лице при влизане в сградата и преди 

влизане в групата при останалите деца. 

5. Температурата на децата ще бъде измервана всеки ден от упълномощено лице 

при постъпване. В случай, че е по-висока от 37,5 С, детето няма да бъде 

допускано и ще бъде насочвано към личния лекар за проследяване на 

състоянието му. Измерените стойности ще бъдат записвани в дневник. 

6. След прегледа, тези деца които могат да са част от групата биват поемани от 

учителя и съпровождани до групата им. 

Родители 
1. Родителите няма да бъдат допускани в сградата 
2. Родителите водят детето си до място за прием . 

3. Родителят изчаква становището на медицинското лице и ако детето може да 

бъде допуснато в групите, то се поема от упълномощено лице и се завежда до 

групата.При изпращане децата ще бъдат придружавани от помощник на учителя 

или учителя и на външната врата ще бъдат предавани на родителя. 

4. Родителите ще бъдат допускани само до входа на детската градина. 

5. На мястото, където родителите   изчакват своите деца, ще се изисква 

спазването на 2 метра дистанция. 

6. Родителите водят детето си в градината в интервала от 8:00 до 9:00 часа 

7. Родителите да не водят в детската 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 или учител в детската градина, че то проявява признаци 

на заболяване. 

8. Родителите да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то 

пристига в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащия 

го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето 

обува пантофи) 

9. Увеличава се времето, в което родителите могат да водят и вземат децата си 



 

 

 

 

 

Занимания на децата на територията на занималните в ДГ 
1.Ще са премахнати всички килими от стаите. 

Няма да се изисква спазване на дистанция между децата и между децата и 

учителите, но ще се насърчава такава от учителите, без да се превръща в основно 

правило за децата, а с помощта на педагогически способи – индивидуална работа с 

материали, групиране на децата при работата им в средата и др. 

1. Основно ще се провеждат форми на педагогическо взаимодействие с акцент 

върху изграждане на навици за здравословен начин на живот 

2. Не се изисква провеждането на педагогически ситуации от педагозите на 

групите. 

Миене на ръце: 
1. На всички деца ще се проведат уроци за миене на ръце 
2. Децата ще мият своите ръце минимум при: 

a. Влизане в градината 

b. След ходене до тоалетна 

c. След прибиране от игра на двора 
d. Преди хранене 

Тоалетни: 
1. При игра на двора децата винаги ще са съпровождани до тоалетната на тяхната 

група от учител/помощник на учителя. 

2. Децата ползват тоалетната само на собствената си група. 

3. Учителите ползват тоалетна, отделна от тоалетните на децата в групите. 

Време на двора: 
1. Всяка група ще използва обособен двор само за тази група 
2. Двата двора могат да се ползват на ротационен принцип от двете групи 

3. В един двор в едно и също време може има само една група 

4. Децата ще бъдат придружавани до двора и на двора само от учителите и от 

помощник на учителите от тяхната група 

5. Децата на двора пият вода само от индивидуалните си бутилки приготвени от 

родителите. 
 

Хранене: 
1. Децата се хранят от индивидуални съдове 

 

Медицински филтър: 
1. Медицинско лице ще е на мястото за прием на ДГ всяка сутрин от 8:00 до 9:00 
2. Децата преминават първо преглед и след това се водят в групите с деца от 

помощник на учителя или учител 

3. Деца пристигнали след 9:00 часа, без възможност за медицински филтър от 

медицинско лице на ДГ, не се допускат в групите 



 

 

 
 

Необходима дистанция 
1. Спазването на дистанция е ключово за ограничаване на разпространението на 

епидемията. 

2. Приетото приемливо разстояние от НОЩ в Република България е 2,00 м. 
3. Персонала следва да спазва социалната дистанция от 2,00 метра спрямо 

останалият персонал, родители и всички възрастни. Това не се изисква при 

работата им с деца. 

4. Физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи 

5. Физическата дистанция е задължителна между персонала в отделните групи; 

6. Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на ДГ 

Общи условия: 
1. Вратите (там където е възможно) ще бъдат отворени през цялото време, с цел да 

се ограничи докосването на бравите. 

2. Проветряването на помещенията ще бъде най-малко през 2 часа. 

3. При наличие на деца в затворените помещения да не се ползват климатици. 

4. Всички килими и плюшени играчки ще бъдат извадени от средата на децата. 

5. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън на двора с 

изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират 

игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. 

6. При всяка възможност с децата да ще се провеждат занимания на открито. 
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Занимания на децата на територията на занималните в ДГ 
1.Ще са премахнати всички килими от стаите. 

Няма да се изисква спазване на дистанция между децата и между децата и 

учителите, но ще се насърчава такава от учителите, без да се превръща в основно 

правило за децата, а с помощта на педагогически способи – индивидуална работа с 

материали, групиране на децата при работата им в средата и др. 

3. Основно ще се провеждат форми на педагогическо взаимодействие с акцент 

върху изграждане на навици за здравословен начин на живот 

4. Не се изисква провеждането на педагогически ситуации от педагозите на 
групите. 

 

Миене на ръце: 
3. На всички деца ще се проведат уроци за миене на ръце 
4. Децата ще мият своите ръце минимум при: 

a. Влизане в градината 

b. След ходене до тоалетна 

c. След прибиране от игра на двора 
d. Преди хранене 

Тоалетни: 
4. При игра на двора децата винаги ще са съпровождани до тоалетната на тяхната 

група от учител/помощник на учителя. 

5. Децата ползват тоалетната само на собствената си група. 

6. Учителите ползват тоалетна, отделна от тоалетните на децата в групите. 

Време на двора: 
6. Всяка група ще използва обособен двор само за тази група 
7. Двата двора могат да се ползват на ротационен принцип от двете групи 

8. В един двор в едно и също време може има само една група 

9. Децата ще бъдат придружавани до двора и на двора само от учителите и от 

помощник на учителите от тяхната група 

10. Децата на двора пият вода само от индивидуалните си бутилки приготвени от 

родителите. 

Хранене: 
2. Децата се хранят от индивидуални съдове 

 

Медицински филтър: 
4. Медицинско лице ще е на мястото за прием на ДГ всяка сутрин от 8:00 до 9:00 
5. Децата преминават първо преглед и след това се водят в групите с деца от 

помощник на учителя или учител 

6. Деца пристигнали след 9:00 часа, без възможност за медицински филтър от 

медицинско лице на ДГ, не се допускат в групите 

 

 

 

 

 

 
Необходима дистанция 



 

 

 

7. Спазването на дистанция е ключово за ограничаване на разпространението на 

епидемията. 

8. Приетото приемливо разстояние от НОЩ в Република България е 2,00 м. 

9. Персонала следва да спазва социалната дистанция от 2,00 метра спрямо 

останалият персонал, родители и всички възрастни. Това не се изисква при 

работата им с деца. 

10. Физическата дистанция е задължителна между децата от отделните групи 

11. Физическата дистанция е задължителна между персонала в отделните групи; 

12. Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на ДГ 
 

Общи условия: 
7. Вратите (там където е възможно) ще бъдат отворени през цялото време, с цел да 

се ограничи докосването на бравите. 

8. Проветряването на помещенията ще бъде най-малко през 2 часа. 

9. При наличие на деца в затворените помещения да не се ползват климатици. 

10. Всички килими и плюшени играчки ще бъдат извадени от средата на децата. 

11. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън на двора с 

изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират 

игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. 

12. При всяка възможност с децата да ще се провеждат занимания на открито. 
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