
Уважаеми родители, 

   

ДГ№12 „ Ян Бибиян” възобновява приема на деца от 26.05.2020 г. (вторник) при 

осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите 

противоепидемични мерки.  

В условията на COVID 19 дейността на ДГ№12 „Ян Бибиян” ще бъде 

организирана по нови правила, с които можете да се запознаете от сайта на детската 

градина. 

Всички действия на персонала ще бъдат изключително насочени към създаване 

на безопасна и здравословна среда за опазване живота и здравето на децата. 

 

 

 Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи 

възрастен, да останат вкъщи, тъй като единствената сигурна и безопасна среда с 

гарантирана физическа дистанция е домашната. Това важи още в по-голяма степен за 

децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, 

както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага 

използването на обществен транспорт. 

 

Децата, които възобновяват посещението си,  ще бъдат приемани и изпращани 

по график, който ще намерите в сайта на детската градина. Графикът може да бъде 

актуализиран при необходимост, за което ще бъдете информирани своевременно.   

 

 

От Вас се изисква: 

● Най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомите за 

датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода 

(седмица/месец) на планираното посещение като попълните заявление за 

възобновяване на посещението.  

Заявление  ще намерите в сайта на детската градина. Заявленията се подават 

преди първото посещение и при всяка промяна на обстоятелствата само по 

електронен път на електронния адрес на детската градина.  

По изключение уведомяване може да се извърши и чрез телефонно обаждане на 

завеждащ, административна служба (052 650 619, 0877 034 962) в указания по-

горе срок. 

● Да декларирате обстоятелството, че не Ви е известно детето Ви да е било в 

контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни 

и че сте запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на 

работа на детската градина. 

Образец на декларацията за информирано съгласие ще намерите на сайта на      

детската градина. При първото посещение на детето в детската градина трябва да 

представите предварително попълнена от Вас декларация. Само с такава 

декларация детето ще бъде допуснато в ДГ.    

● Да не използвате градски транспорт за придвижване до детската градина и 

обратно винаги, когато това е възможно. 

● Да водите детето си на детска градина и да го вземате при стриктно спазване 



на графика, за да се предотврати струпване, като изчакате на нужното 

разстояние; 

● Да се запознаете с предоставените Ви от детската градина полезни препоръки 

и да подкрепите усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и 

психично здраве по време на реадаптацията на детето Ви; 

● Да измервате всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водите на 

детска градина, когато забележите признаци на заболяване и/или измерите 

температура по-висока от 37,3 градуса. В случай на констатиране на 

признаци на заболяване на детето при сутрешния филтър, може да бъде 

отказано приемане. 

● Да организирате незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдете 

уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява 

признаци на заболяване; 

● Да придружавате детето само до мястото за прием, без да влизате в сградата 

на детската градина,  

● Да осигурите раница с резервни дрехи, която ежедневно ще се носи и взема, и 

допълнителен плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в 

детската градина (след събуване на обувките детето или приемащият го в 

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

пантофи, които са предварително почистени вкъщи); 

● Да осигурите поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по 

препоръка на лекуващия/личния лекар на детето. 

● Не се разрешава внасяне в детската градина на играчки и други предмети. 

● Препоръчително е плащането на месечните такси да се извършва по 

електронен път. 

 

 

Важно е да сведем до знанието Ви, че детските площадки в централната 

сграда на детската градина, прилежащи на всяка група, към момента не са въведени в 

експлоатация и не могат да бъдат използвани. По тази причина престоят на децата на 

открито ще бъде ограничен  (ще се извършва по график,  като се ползват само тревните 

площи и игрището). 

 

 

НЕКА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ И ЗАЕДНО В СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ И 

ПРАВИЛАТА, ЗА ДА ОСИГУРИМ БЕЗОПАСНО И СПОКОЙНО ПРЕБИВАВАНЕ НА 

ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА! 

 


