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ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИПНИТЕ ВИРУСИ И
GORVID – 19, С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА
ДЕЦАТА И ПЕРСОНАЛА
1. Ежедневно поддържане на добра лична хигиена на персонала от детската градина –
ниско изрязани нокти, пълно и чисто работно облекло, многократно измиване на
ръцете с топла вода, сапун и дезинфекциращи препарати.
2. Не се допуска събиране на едно място на персонал от ДГ, освен ако това не е
необходимо за опазване живота и здравето на децата, както и не се допуска
контакти на член от персонала с повече от една група.
3. Задължително да се спазва дистанция между:
- децата от отделните групи
- персонала в отделните групи
- родители и персонал.
4. Кофите за отпадъци да се дезинфекцират ежедневно със Санифорт
5. Да се отварят само прозорци с предпазни мрежи срещу насекоми.
6. По време на престоя на децата и персонала в помещенията да има постоянно
отворени прозорци.
7. Спалното бельо на децата да се изтупва ежедневно след всяко спане и да се
подменя веднъж седмично или при необходимост.
8. Килимите и пътеките в помещенията на детската градина да се почистват
ежедневно и да се дезинфекцират всички повърхности с препарати, като се спазват
мерките за безопасност и не се извършва дезинфекция и почистване в присъствието
на деца.
9. Да се спазва посоката на движение на двора и в общите помещения, като се следва
маркировката.
10. Да се спазва изискването от помощния персонал за преобуване на децата на
съответното място за това – в предверието на първи етаж до маркировката, като
външните обувки се поставят в индивидуална торбичка, предоставена от родителя
на детето.
11. Да се призоват родителите да задържат децата си вкъщи.
12. Да се извършва ежедневно качествено стерилизиране на посудата за храна, според
изискванията за стерилизация.
13. Да се мият качествено ръцете на децата и персонала непосредствено след влизане в
ДГ, след ползване на тоалетна, преди храна, след замърсяване. Миенето на ръце да
става през един час в останалите моменти. Ръцете се мият, търкат в продължение на

30 секунди с топла вода и сапун и се дезинфекцират под контрола на учител или
пом. възпитател.
14. Преди сервирането на храната пом. персонал и учители да правят дезинфекция на
ръце с дезинфекциращ сапун и обилно изплакване с вода.
15. Пособията за почистване да се съхраняват на определените за целта места.
16. Да се извършва дезинфекция на тоалетни и умивални.
17. Да се отстранят всички играчки, уреди и пособия, които не могат да бъдат
дезинфекцирани.
18. Да не се използват физкултурен салон и други кабинети.
19. Да не се допускат дейности извън ДОС в ДГ.
20. Да не се допускат деца с телесна температура над 37.3 градуса по С.
21. Да се организира незабавно вземане на детето от ДГ в случаите, когато бъде
установено, че то проявява признаци на заболяване.
22. Родителите придружават децата си до мястото за прием, без да влизат в сградите на
ДГ, като спазват стриктно изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и
физическа дистанция от минимум 2 м.
23. Родителят е длъжен да осигури поне 2 броя маски, в случай, че детето има
препоръка от личния лекар.
24. Всички служители са длъжни да сменят обувките си и дрехите си, с които идват
отвън, с работни в обособените за целта помещения, като спазват съответния
график.
25. Всички служители са длъжни да измиват и дезинфекцират ръцете си и да поставят
всички необходими предпазни средства, веднага след влизане в ДГ.
26. В деня на първото посещение се измерва телесната температура на детето от
медицинското лице в сградата, след което термометърът се дезинфекцира.
27. При посрещане на детето в ДГ не се допускат прегръдки, целувки и близък контакт
с персонала.
28. Да не се допуска употреба на кърпи за многократна употреба
29. Да не се допускат болни деца и възрастни в детската градина. Редовен филтър на
медицинските специалисти.
30. Учители и пом. персонал да уведомяват своевременно директор и медицинските
специалисти за персонал и деца в групите с хрема, кашлица, температура и др. за
незабавното им отстраняване от детската градина.
31. Ограничаване събирането на деца и персонал - тържества, род. Срещи, дейности по
интереси, театри и др.
32. С укрепване на имунитета на децата да се спазват стриктно наредбите за
здравословно хранене на децата.
33. Да се правят ежедневно качествени разтвори на Санифорт, да се спазват грамаж 2,5
и 5 на 10 литра вода
34. Редовна дезинфекция на брави, врати, кранове мебели и др.
35. Кухненските работници да спазват лична хигиена и ежедневна дезинфекция на
Санифорт на под, повърхности, посуда,санитарни възли и др.

ЗА НЕСПАЗВАНЕ УКАЗАНИЯТА В ИНСТРУКТАЖА НЕЗАБАВНО ДА СЕ
УВЕДОМИ ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0894301482

