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ОБЩИНА  КРИВОДОЛ 

ОБЛАСТ  ВРАЦА 
 
 

3060 гр. Криводол, ул.”Освобождение”№ 13, тел. 09117 / 20-45,  e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№  285 

Криводол, 29.05.2020 г. 

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 105 и  във връзка със Заповед №РД-01-

272/20.05.2020 на Министъра на здравеопазването:   

 

  Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. Считано от 01.06.2020 г.  да се възстанови приема и посещението  в ДГ 

„Славейче“ гр. Криводол – основна сграда, при спазване на всички 

противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 

г. на министъра на здравеопазването и следните допълнителни такива: 

1.1 Приемът на децата в детската градина  да се организира при 

максимална пълняемост на групите до 16 деца. 

1.2 Организацията на работа в детската градина в условията на 

извънредна епидемиологична обстановка да се извършва при спазване 

на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и 

детските ясли след възстановяване на приема на деца, разработени от 

Министерство на образованието и науката (Мерките) 

  

2. Директорът на детската градина   да организира  процесите по 

възстановяване работата   съобразно Мерките и Методологията, както и: 

2.1. Да инициира  предварително проучване сред родителите дали, откога, 

при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават 

детска градина; 

2.2. Да разработи вътрешни правила за организиране дейността на 

детската градина    в условията на извънредна епидемична обстановка; 

2.3.  Да създаде необходимата организация, за да се уведоми всеки родител 

за  правилата за работа на детската градина по време на извънредната 

обстановка; 

2.4. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще 

посещават детската градина, да се направи разпределение на учителите, 

които ще поемат групите, и да се изготви график за работа им. 

2.5. При необходимост да реорганизира  помещенията в детската градина, 

за да се гарантира максимален брой деца в група - 16 деца; 

2.6. Да организира  обезопасяване (дезинфекция) на средата, като 

отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат 

дезинфекцирани; 

2.7. Да осигури медицински специалист или упълномощени и 

предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на 

всички отворени входове на детската градина; 
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2.8. Да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на 

личната безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на 

ръцете; 

2.9. Да осигури дистанция между различните групи и обслужващия ги 

персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и 

помещение, с един и същи персонал; 

2.10. Да създаде организация за лица, чиито задължения не включват 

директна работа с деца, да не влизат в контакт с деца; 

2.11. Да ограничи контактите между служители, работещи в различни 

групи, а ако това не е възможно, да ограничат времето за контакт, като 

същевременно се поддържа безопасно разстояние (по-малко от 15 минути, 

повече от 2 м.). 

  

3. Медицинската сестра, с място на работа в детската градина  да е на 

разположение за извършване на дейностите, разписани в Мерките и 

Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане 

личната хигиена на децата в детските градини и самостоятелните детски 

ясли, както и извършване на дейности по дезинфектиране.    

 

 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта да се осъществява от Валентин Кирилов – 

зам. Кмет Община Криводол. 

 

 

Настоящата Заповед да се връчи на директора на  ДГ „Славейче“ гр. Криводол  за 

сведение и изпълнение. 

 

 

        
 

 
Заличен подпис по 

ЗЗЛД 


