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Заповед № 8 /16.09.2020 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП

В СГРАДАТА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО

НАДГМ 106 „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА”

- 2020/2021 г .з

> Правилата са приети на заседание на ПС с Протокол №.01/16.09.2020 г.
> Правилата са съобразени с Насоки за работа на детските градини през
учебната 2020 -2021 година в условията на КОВИД-19 на МОН.
https://www.mon.bg/bg/100876?fbclid^IwAR34q6MmQ7dCmEvNFtetim9s XuUif8E3BA84
KDX2FVKDZFLqSoJPOOTvl О

Чл.1. В правилата за безопастност и ограничаване на достъпа в детската градина се
определят правата и задълженията на работещите в нея, родителите, външни
посетители и се урежда организацията на пребиваването им съобразно особеностите на
местонахождението и сградата ДГ № 106 "Княгиня Мария Луиза” и в условията на
извънредна епидемична обстановка във връзка с ограничаване разпространението на
КОВИД-19 на територията на Република България.
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Чл.2. С оглед осигуряване на безопасна среда за децата се забранява:
1. Преминаване на граждани през двора на ДГ.
2. Разхождането на домашни любимци и/или други животни.
3. Влизането и паркирането на автомобили е изключение на обслужващите
детското заведение.
4. Влизането на родители в сградата при сутрешен прием/издаване на деца
съгласно Насоки за работа на детските градини през учебната 2020 -2021 година
в условията на КОВИД-19 на МОН.
Чл.З. /1/. По изключение в двора на ДГ могат да спират автомобили, осъществяващи
дейности за нуждите на ДГ/ доставяне на хранителни продукти, хигиенни и
дезинфекциращи материали, материали за предстоящи ремонти, почистваща и
обслужваща дейност и подобни/.
/2/. При осъществяване на ремонтни дейности се издава заповед от директора за
спирането на автомобили и достъпа на лица, извършващи ремонтните дейности.
Чл.4./1/. След приключване на сутрешният прием на децата в 9.00 часа външната врата
на ДГ се заключва и се отключва при издаването на децата, което започва в 15.00 часа.
/2/. В извънработно време и почивни дни се заключват външната дворна врата и
големия портал и 2-та входа на ДГ.
Чл.5. В ДГ се осъществява пропусквателен режим за външни лица само през
централния вход, като посетителите уведомяват охраната при кого отиват и каква е
целта на посещението. Външни лица се допускат само в най-належащите случаи
съгласно Насоки за работа на детските градини през учебната 2020 -2021 година в
условията на КОВИД-19 на МОН. Информацията за посетителите се записва в дневник.
Не се допуска внасянето на обемисти предмети, освен с разрешението на директора.
Чл.6. Ръководителите на допълнителните дейности извън ДОС, които имат служебни
ангажименти в ДГ, се запознават с правилата за достъп и безопасност и се задължават
да ги спазват. Те изпълняват своите задължения при спазване на всички
противоепидемични мерки - дезинфекция, използване на лични предпазни средства и
когато това е възможно, спазване на физическа дистанция.
Чл.7. 111. Приемът в детската градина се извършва в по-дълъг интервал от време, а ако
климатичните условия го позволяват - на двора или на специално обособено
пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 1,5 м. между семействата, като не
се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина.
121. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено
от директора лице, което посреща детето на входната врата и го въвежда в сградата.
/Заповед №358/14.09.2020 г./
131. Родителите на децата изчакват извън детската градина осъществяването на
сутрешния филтър от медицинската сестра и след приемането на детето в групата могат
да си тръгнат. Изчакването се осъществява на разстояние най-малко 1,5 м. между
чакащите родители на маркираните места по прилежащия тротоар.
/4/. Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва
да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете
си преди влизане.
151. При установени признаци на заболяване и/или измерена повишена телесна
температура по-висока от 37,3 градуса родителите не водят детето на детска градина,
съгласно задължителните Насоки за работа на детските градини през учебната 2020 2021 година в условията на КОВИД-19 на МОН.
Чл.8. Родителите на децата и служителите в ДГ се запознават с Правилата срещу
подпис и се задължават да ги спазват стриктно.
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Чл.9. Учителите във възрастовите групи се задължават да изпратят Правилата чрез
онлайн каналите за комуникация с родителите, с цел достъп на всички родители до тях.
Чл.10. Учителите по групи и медицинската сестра, контролират и носят отговорност за
прилагане на правилата и са длъжни да информират директора при тяхното
нарушаване.
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