ИНСТРУКЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
Уважаеми родители, които сте преценили, че детето ВИ ще възстанови
посещението си на детска градина, “ в условията на разпространението на
COVID-19 се задължавате:
1. Най-късно два работни дни преди планираното посещение, да
уведомите директора /учителя / за датата, на която детето ще започне
да посещава детската градина, за периода /седмица, месец/ на
планираното посещение и за продължителността на дневния му
престой - до обяд или целодневно.
2. Да декларирате обстоятелството, че не ВИ е известно детето да е
било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през
последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са
запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа
в детската градина.
3. Да не използвате градски транспорт за придвижване до детската
градина и обратно .
4. Да не позволявате децата да носят лични играчки и вещи
5. Да водите детето си на детска градина и да го вземате при стриктно
спазване на графика/ реда, за да се предотврати струпване, като
изчаквате на нужното разстояние /2м./
6. Да се запознаете с предоставените от детската градина полезни
препоръки и да подкрепяте усилията на институцията за спазване на
правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на
децата.
7. Да не водите на детска градина дете, което проявява признаци на
заболяване и/или има температура, както и да организирате
незабавното вземане на детето, в случаите, когато бъдат уведомени
от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци
на заболяване.
8. С цел избягване на струпване при приема се препоръчва сутрин
преди посещение в детската градина родителят да измери
температурата на детето/децата си.
9. Да придружавате детето само до мястото за прием, без да влизате в
сградата на детската градина и следвате маркировката за отстояние.
10. Да осигурите два броя пликове ежедневно, в които детето да поставя
обувките, с които пристига в детската градина / след събуване на
обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен
поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са
предварително почистени вкъщи/. Във вторият плик се поставят
пантофите на детето, след края на престоя в детската градина, с цел
дезинфекция у дома и дезинфекция на шкафчетата в детската
градина.

11.Да осигурите поне два броя маски, в случай че детето прояви
симптоми на заболяване в детската градина.
12.Да се съобразявате с графика за приемане и изпращане на детето от
отделните групи.
13. Да подновите посещението на деца с алергични и хронични
заболявания след предварителна консултация с личен лекар и
медицинска бележка.

