УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Екипа на ДГ „Дружба“ гр.Асеновград, Ви благодари за отговорността и
съдействието, които оказвате относно спазване на мерките при работа в
извънредната обстановка.
Новата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата, на
работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща
пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Всички заедно трябва да
намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и
необходимостта да продължим да живеем относително нормално, от друга.
Детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация
единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната,
затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и
има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. 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 – вътрешноградски или между населените места.
Преди планираното посещение на детето на детска градина, родителите:
• да уведомят учителите в групата за датата, на която детето ще започне да посещава детска
градина;
• да подготвят предварително необходимите документи за прием;
• да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят
усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на
реадаптацията на детето им;
• да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато
това е възможно;
• при необходимост да изчакат на нужното разстояние, за да се предотврати струпване;
• да не ги водят в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят
повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
• да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина,
освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно да спазват изискванията за хигиена
на ръцете и носене на защитна маска за лице;
• да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на
лекуващия/личния лекар на детето.
• недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина;
• недопускане да се носят играчки;
При заплащане на такси, родителите носят маски и спазват хигиенните изисквания на ДГ.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете
Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със
съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето
в съответствие с указанията на РЗИ.
Поддържане на добър психоклимат, намаляване на факторите за напрежение и стрес и
предотвратяване на дезинформацията
Детската градина задължително уведомява родителите като изпраща електронни съобщения чрез
електронни приложения и/или електронна поща:

В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и
за правилата, които следва да се спазват в детската градина.

Регулярно за епидемичната ситуация в детската градина

Извънредно - при наличие на болно дете, учител или служител или при промяна в
някоя от мерките и правилата в детската градина
Благодарим за Вашето отговорно съдействие в настоящата ситуация!

