
Детска градина № 161 ”Ласка”, 

гр.София 1618, район “Овча купел“, ул.”Маестро Кънев ” № 29, тел./факс: 02/955 73 22, 

GSM 0884 801 675, e-mail: dg161@abv.bg; 
 

 

Заповед  

 
№ 2172 - 2012 / 09.03.2020 г. 

 

На основание: чл. 259, ал.1 oт  ЗПУО, чл. 31, ал.1, т.24 и т. 32 от  

Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г., писмо на министъра на Образованието и 

науката с изх. № 9105 – 82/28.02.2020 г., Заповед № РД 09-606/09/03.2020 на 

министъра на МОН, писмо на РУО – София – град, писмо на СРЗИ от 09.03.2020 г. 

до кмета на СО и регистрираните случаи на COVID – 19 на територията на 

България. 

  

Във връзка с: обявяването на грипна епидемия от 06.03.2020 г. до  

11. 03.2020 г., разпространението на COVID - 19 и обявената от Световната 

здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно 

значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за недопускане и 

ограничаване разпространението му на територията на детските, учебните 

заведения и  регистрираните случаи на територията на България. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

В ДГ № 161 «Ласка» да бъдат предприети следните мерки: 

 

1. Засилен режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в 

контакт с откритите части на тялото. 

2. Създаване необходимата организация за недопускане на контакт с лица/деца 

със здравословни проблеми, включваща строг и ефективен контрол при 

провеждане на сутрешния филтър в ДГ № 161 „Ласка“, регулярно 

наблюдение на здравословното състояние на децата/лицата, ползване на 

предвидените и изолационни помещения и други. 

3. Регулярно и достатъчно добро проветряване на помещенията. 

4. Спазването на добра лична хигиена, задължително измиване на ръцете с вода 

и миещи препарати преди хранене, след използване а тоалетна и при всяка 

потенциална възможност за замърсяване (пребиваване на открито, 

допълнително провеждани занимания и други). 

5. Използване на индивидуални средства за подсушаване на ръце и чаши за 

вода за всяко дете/лице. 

6. Дезинфекция на приборите за хранене след всяка употреба. 

7. Термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо 

изглаждане с ютия. 
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8. Осигуряване на оптимални стойности на микроклиматичните фактори на 

средата, в съответствие със здравното законодателство. 

9. Поставяне на дезинфектант за ръце на всеки вход на ДГ 161“Ласка“. 

10.  Отмяна до второ нареждане на всички екскурзии, състезания, лагери, 

квалификации на учители, посещения на обекти и други. 

11.  Засилен контрол от страна на ръководството и медицинските лица относно: 

приема на децата – сутрешен филтър, пропусквателен режим, здравословно 

състояние на децата и персонала на ДГ 161, както и забраната за посещение 

на ДГ от външни лица. 

12.  Провеждане на извънреден инструктаж на персонала на ДГ № 161 „Ласка“, 

запознаване с симптомите на  COVID 19, превенция и контрол на инфекцията 

и употребата на лични предпазни средства. 

                                ИЗВЪНРЕДЕН ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ 

В ДГ № 161 „ЛАСКА“ 

1. Забранява се достъпа на родители в сградите на ДГ № 161 „Ласка“ с 

изключение на тези на деца от яслените групи. 

2. Децата ще бъдат посрещани от медицинските сестри и ще бъдат издавани 

от охраната, помощник възпитателите и учителите на групите. 

3. При заплащане на месечните такси ще бъде допускан по един родител, 

само и единствено до касата. 

4. Промяна на входовете за достъп и изпращане на децата в основната 

сграда: 

                                    КОРПУС 1  

    „Пчелички“, вход 1 /касата/              изход – откъм детската площадка; 

 „Трансформърс“ вход 1 /касата/              изход – откъм детската площадка; 

     „Пеперуди“ вход 1 /касата/              изход – ВХОД 1 /касата/; 

 „ Бон – бон“    вход 1 /касата/              изход – ВХОД 1 /касата/; 

                                    КОРПУС 2  

    „Мечета“, вход 2 / кухнята/               изход – вход 2 / кухнята/ 

 „Мики Маус“  вход 2 /кухнята/                изход – откъм детската площадка; 

      „Звезди“ вход 2 /кухнята/                 изход – ВХОД 2 /кухнята/; 

 „Смехурко“ вход 2 /кухнята/                 изход – ВХОД 2 /кухнята/;    
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5. Медицински сестри отговарящи за прием, филтър и настаняване на децата в ДГ № 

161 „Ласка“: 

 

1.  Милка Солакова – основна сграда; 

2. Янна Натева – основна сграда; 

3. Лили Димирова – филиал 1; 

4. Петя Венева – филиал 2. 

                                                                                                  

                                                                          

                                                                                  Директор : ……………….. 

                                                                                                     /Т. Милорова/ 

          

     

 Запознати със заповедта съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, неразделна част от тази 

заповед. 
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