
 



Цел: ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА, РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ В 

ДЕТСКА ГРАДИНА „МОРЯЧЕ”. 

Нормативна основа: 

- Кодекс на труда; 

- Кодекс за социално осигуряване; 

- Закон за здравето; 

- Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г.  

- Закон за хората с увреждания;  

- Закон за предучилищното и училищно образование; 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

- Наредба № 10 за организация на дейностите;  

- Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 

21.05.1999 г.) 

- Наредба № 15 за статута, професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.  

Планът касае всички участници в образователно-възпитателния процес: 

1. Деца. 

2. Учители. 

3. Административен персонал. 

4. Помощен персонал. 

5. Родители. 

6. Контактни органи – институции в пряка връзка с образователната институция: 

7. Доставчици на услуги – поддръжка на камери, компютри, специализиран софтуер. 

8. Доставчици на закуски, обяд, плод и мляко, други. 

9. Контролни органи. 

10. Външни ръководители на клубове – наети помещения в детската градина. 



Мярка Дейност Отговорно  

лице 

Срок Монитори

нг 

1.Идентифициране на лицата, 

 които имат условия, излагащи ги   

 на по-висок риск от сериозно  

заболяване (например сърдечни и  

белодробни заболявания, напреднала  

възраст).  Разглеждане на възможности- 

те за работа от дома на тези лица.  

Преглед на болнични листове и 

консултация със Службата по трудова 

медицина. 

Орган по 

безопасност и 

здраве при 

работа- ОБЗР; 

 

СТМ 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Извършване на превантивна дейност с 

цел установяване на податливи на 

заболяването лица 

Извънреден инструктаж на всички 

работници и служители 

ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОЯВИ И 

ТЪРЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС 

СТРУПВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ЛИЦА 

НА ЕДНО МЯСТО. 

Временно спиране „дните на отворени 

врати” за посещение на външни лица 

При необходимост от организиране на 

прояви – спазване на мерките за 

дистанция, дезинфекция и дисциплина; 

Учители До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

2.Почистване и дезинфекция на 

работните места – занимални / спални, 

дръжки на вратите, чинове, маси, бюра 

съгласно „Алгоритъм на дезинфекционните 

мероприятия в обекти с обществено 

предназначение в условията на епидимично 

разпространение на COVID-19” на 

националния център по заразни и 

паразитни болести.  

Осигуряване на препарати за 

дезинфекция.  

Осигуряване на дезинфектанти на 

спиртна основа за деца, учители и 

служители; 

Поставянето им на видни места за 

масово ползване.  

Помощник 

възпитатели / 

детегледачки 

Постоянен Директор 

Почистване на работните места в 

детската градина – Спецификата на 

работните места изисква почистване на 

индивидуалните материали, с които 

работят учители и деца; 

- Дезинфекция на дръжки на врати, 

уреди за двигателна активност; 

Осигуряване на работни материали за 

индивидуална работа с еднократна 

употреба – игри, табла, модели с 

гумирани повърхности. 

 

Решения за надеждна комуникация в 

електронна среда. 

Директор. 

Учители 

Пом.възпитате

ли/детегледачк

и 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор. 



- Почистване на дъски, огледала; 

- Почистване на сервизни 

помещения; 

- Почистване на подове и 

индивидуални столове за игра и 

почивка на децата; 

- Обособяване на индивидуални 

зони за работа и игра; 

- За предпочитане – игри на 

открито и уроци на открито. 

Хигиена на ръцете: Инструктиране на децата за правилния 

начин на измиване на ръцете 

Учители 

Медицински 

специалисти 

Постоянен Директор 

-Осигуряване на топла вода и течен 

сапун в санитарните помещения на 

детската градина; 

- Осигуряване на дезинфектанти за ръце 

в ключови места на коридора – пред 

входовете. 

Периодична доставка Домакин Постоянен Директор 

-Осигуряване на почистващи препарати 

за подове и повърхности на маси, бюра, 

шкафове; достатъчно количество 

дезинфектант; сапун; кърпи.  

Периодично набавяне и следене за 

наличието на препаратите 

Домакин До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Медицинск

и 

специалисти 

ДГ 

-Поставяне на постери, които насърчават 

миенето на ръцете, носене на маски и 

спазване на дистанция. 

 

 

 ГУТ 

Медицински 

специалисти 

ДГ 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

-Извънреден инструктаж за поддържане 

на лична хигиена. 

    

Респираторна хигиена на работните 

места и други помещения с приток на 

хора – предпазване от респираторна 

инфекция – кихане и кашляне. 

Осигуряване на защитни маски  на 

работещите в тези помещения 

Медичински 

специалист 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

-Осигуряване на информационни 

материали и постери за превенция от 

По възможност информационните 

материали да бъдат на електронен 

Учители  

ДГ 

До отпадане на 

мерките за 

Директор 



заболяването; указателни табла за начин 

на кихане ( в лакътя) и места за изхвърляне 

на еднократните кърпи 

носител и да бъдат споделени в групата 

на родителите 

извънредното 

положение 

Периодични инструктажи за използване 

на ЛПС, дидактични материали и 

технически устройства. 

При възможност ползване на 

индивидуални работни места от децата 

както и индивидуални шкафове за 

съхранение на личните вещи. 

Инструктиране на децата да не пият от 

чужди чаши и шишета за вода. 

По възможност осигуряване на кофи с 

капак за поставяне на отпадаци от 

кърпички, салфетки, калцуни. 

Инструктиране на помощник 

възпитатели за периодичността за 

дезинфекция и подмяна на чували 

Домакин 

ГУТ 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Информиране на работещите за 

действия при симптоми, наподобяващи 

COVID-19 и включването им в правилника  

за дейността на институцията 

 ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Ограничаване на достъпа до сградата Осигуряване на термометри и мерене на 

температурата на входа 

Медицински 

специалисти 

Медицински 

сестри ясла 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Разделяне на  входовете за достъп на 

днецата  

 ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Медицинск

и 

специалисти  

ДГ 

Разделяне на коридора със зони със 

стрелки 

 ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Разделяне на местата за сядане с 

максимално пространство между 

столчетата 

 Учители До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

 

Медицинск

и 

специалисти 



Физкултурни салони Препоръчително игри на открито, 

разделяне на дворните пространства с 

обособени зони; 

Основна дезинфекция  два пъти дневно. 

Учители 

Помощник 

възпитатели 

Детегледачки 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Коридори – инструктиране на децата за 

поздрав без контакт на ръцете и 

докосване 

Поставяне на дежурни учители и 

медицински специалисти при 

посрещането и изпращането на децата 

ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Администрация – по възможност 

ограничаване на достъпа и спазване на 

дистанция поне 1,5 м. между 

посетителите ; 

Информиране на родители и граждани 

за административните услуги, 

извършвани от разстояние и подготвяне 

на готови бланки на интернет 

страницата на детската градина.  

Поставяне на прегради между посетител 

и служител; 

Осигуряване на средства за дезинфекция 

– дезинфектанти, мокри кърпи и 

затворени кошове с торби за 

изхвърлянето им, предпазни маски, 

шлемове; 

Проветряване на помещенията и 

дезинфекция на техника, работни 

плотове, шкафове и др.  

ЗАС 

Касиер - 

домакин 

 Директор 

Санитарни помещения – вероятността е 

по-малка поради ползването на течаща 

вода и персонални хигиенни средства и 

препарати; 

За почистване – ЛПС за персонала – 

помощник възпитатели, работници по 

ремонт и поддръжка; 

Необходимост от осигуряване на 

достатъчно количество почистващи 

препарати и препарати за дезинфекция; 

Помощник 

възпитатели 

Детегледачки 

Постоянен Директор 

Оптимизиране на пропусквателния 

режим с ограничаване достъпа на външни 

посетители и насочването им към 

електронните услуги на администрацията 

Наблюдаване общото състояние на 

влизащите в сградата за симптоми и 

недопускане на външни лица с прояви на 

остри заразни заболявания. При 

необходимост измерване на 

температурата.     

Медицински 

специалисти 

Постоянен Директор 

Периодични инструктажи –  

– на виртуален ПС,в електронн групи или 

на място в голяма зала; 

Извънреден инструктаж за мерките при 

извънредното положение; 

Периодични инструктажи за децата, 

учители, служители; 

Инструкции за безопасност с ръчна 

пръскачка; 

ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 



Разглеждане на възможности за работа 

от дома и използване на подходящи 
платформи за дистанционно обучение, 

удобно за учители и деца. 

Възможно е излишно претоварване с 

използване на прекалено много 

образователни платформи. 

Учители 

Директор 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Социални 

партньори 

Разработване на варианти за динамично 

преминаване от присъствено в 

дистанционно обучение в зависимост от 

броя на заболелите и контактите в 

съответната група 

Не може да се разпише универсална 

препоръка поради различието в броя на 

децата и възрастта ми.  

При ПДГ ежедневно подаване на 

образователен материал по електронен 

път и обратна връзка от родители.  

Главен учител 

Учители 

При 

необходимост 

Директор 

Проследяване на официална 

информация и препоръки на здравните 
органи, своевременно информиране на 

работещите и реакция при необходимист 

 Директор 

Мед. 

специалисти 

ДГ 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Социални 

партьори 

Избягване на командироването на 

служители, които са по-силно застрашени 

от болестта (по-възрастни служители или 

служители страдащи от диабет, 

сърдечносъдови заболявания или 

белодробни заболявания) в области, където 

се разпространява COVID-19 

 директор До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Осигуряване на ЛПС (шлемове, маски, 

ръкавици) и средства за дезинфекция при 

пътуване 

 Касиер-

домакин 

До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Извънреден инструктаж относно всички 

предприети мерки и промяната в 

организацията на работа (чл. Чл. 16 (1), т.3)  

 ГУТ До отпадане на 

мерките за 

извънредното 

положение 

Директор 

Организиране на работните процеси с 

предварително осигуряване  на 

персонални работни материали за всяко 

дете. 

Дезинфекция на работните места преди 

и след извършване на практическите 

дейности.  

Музика – спазване на дистанция при 

пеене; Препоръчително слушане на 

произведения;  

 

Учители По време на 

учебната година 

Директор 



Избор на Варианти за работа и запознаване 

с МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА 

СРЕДА 

Препоръчителни инструкции на 

учителите  

Директор 

Главен учител 

При 

необходимост от 

преминаване на 

обучение от 

разстояние 

Директор 

Включване в договорите на клаузи и 

декларации за спазване на всички мерки 

за безопасност при доставка на 

продукти; 

Изисквания към транспортните средства, с 

които се доставят продуктите, както и към 

съдовете в които са поставени. 

Задължителни работни облекла и 

дезинфекция на всички служители, 

които раздават храна 

Медицинско 

лице ДГ 

 Директор 

Организация на работните процени в 

педагогическия колектив; 

Препоръчителна публичност на 

документите на образователната 

институция, с оглед възникване на по-

малко въпроси и съмнения за процесите в 

нея; 

Въвеждане на режим на комуникация в 

електронните платформи и периодично 

информиране на родителите със 

ситуацията в групата, с необходимите 

мерки, с изискванията към тяхната намеса. 

Провеждане на раобтни срещи при 

предварително разпределяне на задачите 

и изпращането им по електронен път;  

По възможност провеждане на 

педагогически съвети в избраната 

платформа за електронна среда; 

Информиране на присъстващите за 

предприетите мерки за безопасност 

преди събитието 

Директор 

Председател 

на УН 

Общ. съвет 

Администрато

р на лични 

данни 

По време на 

учебната година 
 

При организиране на присъствени 

педагогически съвети и общи събрания – 

осигуряване на предпазни средства и 

спазване на всички изисквания за 

безопасност – хигиена, проветряване на 

помещенията, дезинфектанти, предпазни 

маски, спазване на разстояние от 1,5м.  

Предварително лицата се информират за 

събиранията – родителски срещи, 

съвети, събрания и се уведомяват, че не 

могат да присъстват при проява на 

симптоми; 

ЗАС По време на 

учебната година 

Директор 

Председате

л на УН 

Общ. съвет 

Ограничен достъп за доставки на 

куриери, учебници и поръчки, свързани 

с образователния процес или поддръжка 

на сградата до входа на детската градина 

 

Недопускане на външни лица и 

приемане на доставките след 

информиране на ръководството 

 Целогодишно  



Осигуряване на служебна група на 

всички заинтересовани страни 

При възможност контактите с родители 

да се осъществяват в електронна среда 

или по телефон, но те да бъдат 

своевременни и перманентни 

директор Целогодишно директор 

Достъп до административни услуги по 

възможност да се автоматизира  

 ЗАС, 

Касиер-

домакин 

Целогодишно директор 

Достъп на контролни органи Контролните органи след легитимация  

при охраната спазват задължително 

всички мерки за безопасно пребиваване 

на територията на детската градина 

На входните 

врати се 

поставят 

табели с 

инструкции, че 

мерките се 

спазват 

задължително 

от всички лица, 

посещаващи 

сградата на 

детската 

градина 

 

Целогодишно Директор 

 

 

НЕЗАБАВНИ МЕРКИ: 

1. Инструкция за безопасна работа. 

2. Осигурени условия за спазване на добра лична хигиена. 

3. Инструктажи. 

4. Осигурени ЛПС. 

5. Осигурени дезинфектиращи препарати. 

6. Осигурена дезинфекция на работните места. 

7. Често проветряване на обекта. 

8. Информиране на служителите за рисковете. 



МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ, С ОГЛЕД ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА РИСКА 

1. По възможност имунопрофилактика. 

2. Често проветряване на помещенията. 

3. Осигуряване на дезинфекциращи препарати. 

4. Осигуряване на предпазни маски за лице за защита на горните дихателни пътища. 

5. Осигуряване на латексови ръкавици при работа с парични средства и досег до материали. 

6. Осигуряване на подходящи контейнери за съхранение на използваните ЛПС. 

7. Осигуряване на Физиологичен режим за труд и почивка ФРТП с по-чести почивки и график за почистване на работните 

места. 

8. При възможност организиране на работните места от вкъщи. 

9. Поддържане на местата за спазване на лична хигиена. 

10. Ограничаване на посетителите. 

11. Често проветряване на обекта. 

12. Инструктаж. 

13. Информиране на служителите за рисковете. 

14. Непрекъснат контрол по спазване на мерките. 


