Утвърдил:/п/
Директор ДГ „Дружба“
ГРАФИК И РЕД
за прием на децата в ДГ „ДРУЖБА“ гр.Асеновград в извънредна обстановка
Родителите, уведомят учителите в групата за датата, на която детето ще започне да
посещава детска градина, като подготвят предварително необходимите документи за
прием;
Децата от всички групи се приемат от 7.20 часа до 8.20 часа и се изпращат от 16.00
часа до 18.00 часа.
Всеки родител изчаква реда си и на обособено за това място, лично подписва,
попълва/предоставя Информирано съгласие, ако няма попълнено такова.
Информираното съгласие се представя на служителя на входа при приема на детето.
 Със специална маркировка са определени местата за прием и изчакване.
Приемът на децата се извършва пред вратата на сградата, без да се допуска
придружител вътре. До приемането всички деца и възрастни изчакват търпеливо реда
си в двора на отстояние 2 м от останалите, без да се получава струпване на хора.
 Вход/ изхода за всяка група от сградите е както следва:
Първа група - вход/изход малка сграда
Втора „Б“група, трета група и четвърта група – централен вход/изход голяма сграда
Втора „А“ група – източен вход/изход /терасата към групата/
Четвърта смесена група в с.Избеглии – централен вход/изход на сградата в с.Избеглии
 Изход за всяка група от площадките при вземане на деца е както следва:
Първа група- вход от голяма врата на двора по посока на групата
Втора „Б“ група – от вратата до площадката на групата към платен паркинг
Втора„ А“ група – вход от малка врата до площадката на групата към пешеходен
светофар
Четвърта смесена група в с.Избеглии – централен вход/изход на двора в с.Избеглии
Трета група - вход от голяма врата на двора,покрай малка сграда по посока на групата
Четвърта група– вход от голяма врата на двора, покрай служебен вход на голяма
сграда по посока на групата.
 Приемът се извършва от медицинско лице на централен вход и друго упълномощено
лице от персонала при използване на необходимите индивидуални предпазни средства
– маска/шлем и ръкавици.
 Всяка сутрин родителите измерват телесната температура на детето си вкъщи.
Нямат право да го водят с температура над 37,3 градуса. В детската градина тя се
измерва само в първия ден на подновено посещение на детето.
 В случай на констатиране на телесна температура по-висока от 37,3 градуса или
на каквито и да е признаци на заболяване, на детето ще бъде отказано приемане. За
последващ прием в ДГ ще бъде необходима медицинска бележка от личния лекар.
 От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква
използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично
заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 Децата се приемат с осигурен от родителите плик, в който да се поставят обувките, с
които пристига в детската градина. Обувките се събуват на обозначено за това място и
поставят се в плика и се прибират на определените за групата места. Детето обува
пантофите си, които са предварително почистени вкъщи. Личния си багаж и вещи

детето оставя в личен гардероб.При вземане на детето в плика се поставят пантофите,
които на следващия ден се носят почистени.
При необходимост от влизане в сградата от страна на родител /за заплащане на такса,
получаване на вещи на детето, консултация и др./, той уведомява персонала и изчаква
указания.
 Само в първия ден на подновено посещение на детето се измерва температурата му в
ДГ и се представя Информирано съгласие от родител.
 Родителите да водят и вземат децата си в и от детската градина, спазват отстояние
един от друг.
 Не се разрешава носене на играчки и предмети от вкъщи.
 При попълване на документи, всеки родител да носи химикал.
Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

