УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ДГ „Ран Босилек“ възобновява дейността си на 26.05. 2020 г. при спазване на строги
противоепидемични мерки!
В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана
физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има
възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи!

ОТ ВАС СЕ ИЗИСКВА :
1. Най-късно до 2 работни дни преди планираното посещение на детето да уведомите
персонала на детската градина / директор, учител/ за датата, на която то ще започне да
посещава детското заведение; за периода/седмица, месец/ и за продължителността на
дневния му престой.

2.Да попълните Декларация по образец/готов екземпляр/, качена на сайта и на
страницата на ДГ.
3.Да измервате температурата на Вашето дете всяка сутрин и да не го водите в ДГ,
ако има признаци на заболяване и/или измерена температура по-висока от 37,3 градуса.
4.Да организирате незабавното вземане на детето, ако бъдете уведомени , че то
проявява признаци на заболяване.
5.Да придружавате детето само до мястото за прием, без да влизате в сградата на ДГ.
6.Да осигурите плик, в който да се поставят обувките на детето, след като обуе
пантофи, предварително почистени вкъщи.
7.Да не внасяте вода,салфетки и др.
8.Абсолютно забранено е носенето на играчки!

9. Да не ползвате градски транспорт за придвижването до детска градина/ясла и
обратно , когато това е възможно

10. Да осигурите поне 2 броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на
лекуващия/личния лекар на детето.

Свеждаме на Вашето внимание
МЕРКИТЕ И ПРАВИЛАТА за работа на ДГ “ РАН БОСИЛЕК“ в условията на
епидемична обстановка:
1. Приемът на децата ще се извършва по предварително оповестен график и ред /на
двора или по павилиони, осигуряващо отстояние най-малко 2 метра между
семействата/, като не се допуска влизане на придружителя на детето в сградата на
ДГ/ясла.

ГРАФИК ЗА ПОСРЕЩАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦА

ГРУПА

ПОСРЕЩАНЕ

ИЗПРАЩАНЕ

ВХОД

Ясла А “Мики
Маус”

От 7.00 до 8.00 ч

От 16.00 до 17.00 ч

Централен вход
на ясленски
павилион

Ясла Б
“Снежанка”

От 8.00 до 9.00 ч.

От 17.00 до 18.00 ч

Централен вход
на ясленски
павилион

Първи групи

От 8.00 до 9.00 ч.

От 16.00 до 17.00 ч.

Северен вход на
първи павилион

Втори групи

От 8.00 до 9.00 ч.

От 16.00 до 17.00 ч

Централен вход
на втори
павилион

Трети групи

От 7.00 до 8.00 ч.

От 17.00 до 18.00 ч.

Северен вход на
втори павилион

Четвърти групи

От 7.00 до 8.00 ч.

От 17.00 до 18.00 ч.

Централен вход
на първи
павилион

2. На определените за прием и изпращане входове се поставят столчета/пейки, на
които децата да бъдат преобувани с чисти и дезинфекцирани пантофи, преди влизането

им на територията на корпуса, както и за обуване на обувките им преди напускането на
детската градина.
3. Приемът и изпращането на две и повече деца едновременно от един вход се
разрешава само и единствено, ако децата са от една и съща група. В случай, че на
входовете има две и повече деца от различни групи, могат да се приемат едновременно
само децата, които са от една група. Ако всички деца са от различни групи приемът
им се осъществява по едно.
4. Ежедневно преди влизане в детската градина се измерва температурата на всяко
дете и се извършва дезинфекция на ръцете.
5. При приема и изпращането на децата родителите са длъжни да носят ЛИЧНИ
ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.
6. Не се изисква носене на маска от децата/с изключение на деца със СОП или с
хронични заболявания по изрична препоръка от личен лекар/
7. Не се изисква медицинска бележка за периода на отсъствие на детето.
8. Децата Ви ще бъдат навън, когато времето позволява/с изключение на времето за
хранене и почивка/,а когато е възможно ще се хранят на открито.

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И ЗАЕДНО В СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ И
ПРАВИЛАТА, ЗА ДА ОСИГУРИМ БЕЗОПАСНО И СПОКОЙНО
ПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ!

