
УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В 

ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА 

СИТУАЦИЯ 

 

Възстановяването на присъствените занимания с деца и ученици в детските 

центрове след извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на 

COVID-19, изисква повишена отговорност на всички заинтересовани страни за 

опазване на собственото здраве и здравето на околните.  

Предложените мерки целят да ограничат възможността от зараза с вируса и 

да гарантират по-голяма сигурност на децата и учениците при общуване с връстници 

и възрастни.  

Подготовката на детските центрове за посрещането на децата и учениците 

започва с осигуряването на необходимите материали за почистване и дезинфекция и 

спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, 

хартия за  подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за 

почистване и дезинфекция, ръкавици и др.)     

  Наличните помещения се реорганизират, за да се гарантира спазването на 

физическа дистанция между децата и учениците. 

  Не на последно място комуникацията с родителите трябва да е в основата на 

детайлно планиране на разпределението на децата и учениците и изготвянето на 

седмичен и/или дневен график. Графикът и мерките за адаптиране към обичайната 

работа следва да останат отворени за последващи корекции съобразно динамиката 

на епидемичната ситуация. 

 

Мерки: 

1. Посещението в детския център на деца и ученици в условията на извънредната 

ситуация е само при необходимост, в случаите когато родителите нямат 

алтернатива за осигуряване на индивидуални занимания. Препоръчва се 

придвижването на децата и учениците до центъра да не се извършва с 

обществен транспорт.  

2. Подновяването на посещението на детски център е по желание на родителите, 



които следва да декларират, че здравословното състояние на членовете на 

семейството и на детето им не застрашава безопасността на останалите 

участници в образователния процес, т.е. детето и останалите членове на 

семейството не са под карантина или болни/носители на COVID-19, детето не 

е в контакт със заразно болен и е клинично здраво (без симптоми на остра 

заразна болест). 

3. При организиране на процесите по възстановяване на работата учителите 

информират родителите за правилата за работа, за създадената организация, за 

определените здравни изисквания и препоръки за спазване на хигиена.     

4. Персоналът ежедневно осигурява санитарно-хигиенните условия и 

прилагането на противоепидемични мерки. Прилагането на 

противоепидемичните мерки е ежедневно задължение и на родителите. 

5. Дейностите с децата и учениците се извършват при използване на 

необходимите индивидуални предпазни средства от персонала – маска/шлем и 

ръкавици, и след проведен медицински филтър при влизане в центъра.   

6. Приемът в детския център се извършва по график, така че да не се допуска 

струпване на деца, ученици, родители и персонал в едно общо помещение. 

7. Приемът на децата и учениците в сградата се извършва от лице при използване 

на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици. 

8. При приемането на учениците се извършва медицински филтър. В случай на 

констатиране на  симптоми на остро респираторно заболяване (треска, 

зачервено гърло, хрема, кашлица, затруднено дишане, отпадналост, мускулни 

болки и др.) и повишена телесна температура децата и учениците не се 

приемат.  

9. Не се допуска влизането на придружители на децата и учениците в сградата на 

детския център и в стаята на децата/учениците. 

10. Не се допуска събиране на една място на персонал от детския център освен ако 

това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата и учениците.  

11. Персоналът следи за спазване на физическа дистанция между учениците от 

групата и между децата и учениците от отделните групи.  

12. По време на заниманията и почивките между тях не се допуска физически 



контакт между учениците, учителите и между отделните групи. За целта се 

разработва план за движение в сградата, като при необходимост се осигурява 

необходимата маркировка за спазване на физическа дистанция. 

13. В началото на деня персоналът инструктира децата и учениците за спазване на 

изискванията за лична хигиена и периодично напомня изискването за миене на 

ръцете през почивките. Осигуряват се информационни материали за хигиена 

на ръцете, спазване на физическа дистанция, правилно поставяне и сваляне на 

маски, респираторен етикет (плакати, брошури, информационни табла и др.), 

които се поставят на видни места. 

14. В случай че графикът на заниманията не приключва по различно време за 

различните групи, децата и учениците се изпращат през отделен вход или по 

график, така, че да се спази физическата дистанция между децата и учениците 

от отделните групи.  

15. Физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала, както 

и между персонала. 

16. Броят на децата и учениците в група е съобразен с изискването за осигуряване 

на минимално отстояние от 1,5 метър между тях по време на групови 

занимания. 

17. Заниманията следва се организират в обезопасено  място, а при възможност и 

на открито. 

18. Персоналът следи за спазването на противоепидемични мерки в работните 

помещения и в коридорите, в т.ч. дезинфекция, проветряване и недопускане на 

хора с прояви на  симптоми на остро респираторно заболяване/друга остра 

заразна болест, за наличието на необходимите материали за спазване на 

здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за 

подсушаване на ръцете, алкохолни влажни кърпички, продукти за почистване 

и дезинфекция, ръкавици и др.). 

19. Персоналът инструктира децата и учениците за спазването на дистанция и 

хигиена, за използване само на лични вещи и или други, само след 

дезинфекция. Не се допуска внасянето на играчки от вкъщи. 

20. Не се допуска почистването и дезинфекцията да се извършват в присъствието 



на децата и учениците. 

21. Ръководителят на групата уведомява незабавно родителите ако забележи 

промяна в здравословното състояние на детето или ученика. 

22. Помощният персонал осигурява: 

- проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди 

пристигане на децата и учениците, по време на излизане на децата и 

учениците, , при почистване на помещенията и в края на работния ден;  

- дезинфекция на помещенията поне четири пъти дневно;  

- почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им 

поне два-три пъти дневно; 

- почистване и дезинфекция на маси, столчета и други повърхности и точки 

за контакт най-малко два пъти дневно;  

- изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се 

измиват и дезинфекцират;  

- дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж 

дневно; 

- в случай на положителен резултат за СОVID-19 щателно се почистват и 

дезинфекцират помещенията и предметите, до които е имало контакт 

болното дете или ученик в последните 48 часа. 

23. Дезинфектантите, които се използват, трябва да са включени в Регистъра на 

биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по 

реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и 

смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на 

здравеопазването. 

24. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се 

предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответния център. 

 


