ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛЮЛЯЧЕ” – ЛОВЕЧ
Адрес: 5504 гр. Ловеч, кв.Гозница , тел. 068 / 625739, e-mail : dg_lyulyache_l@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 192/27.05.2020 год.

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО , Решение № 325 на МС от 14.05.2020 г. за
обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед № 3-740/21.05.2020 г. на
Кмета на Община Ловеч, във връзка с възстановяване приема на децата,

НАРЕЖДАМ :
Във връзка с опазване здравето на децата и персонала от ДГ „Люляче“ - Ловеч:
1. Отварянето на детската градина за посещение ще се извърши на 01.06.2020 г.
2.Утвърждавам мерки /правила за организиране на дейността на ДГ „ Люляче“
след възстановяване приема на децата.
3.Утвърждавам график с маршрут за прием на децата в детската градина,
пристигане и работа на персонала, след възстановяване на приема на децата.
4. Детската градина да работи със завишен сутрешен филтър на входа на
образователната институция за недопускане на заболели и наблюдение на децата.
5. Да се извършва допълнителна дезинфекция на помещенията- четирикратна,
коридорите и санитарните възли с дезинфектиращи препарати и осигурени измиващи и
дезинфекциращи такива в санитарните помещения
6. Да бъдат проведени беседи от медицинското лице и учителите с децата за
повишаване на тяхната информираност и повишаване на вниманието към мерките за
предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.
7.Да се
подсигурят дезинфекциращи препарати и измиващи такива за
санитарните помещения и да контролира извършването на допълнителна четирикратна
дезинфекция на коридорите и санитарните възли в учебната сграда и общежитието с
дезинфекциращи препарати.
8.Да се подсигурят за персонала защитни средства /шлемове, маски, ръкавици,
дезифектанти/.
9.Да бъде изготвен журнал, в който да бъде вписван часа и лицето, извършило
дезинфекцията
10. Забранява се достъпа на външни лица на територията на детската градина.
11.Да се допуска по изключение достъп на външни лица, които имат служебни
ангажименти и родители като се отбелязва в дневника за пропускателен режим часа на
влизане и излизане.
12.Зареждането с хранителни продукти да става на входа на детското заведение без

да се допускат доставчиците в сградата на детската градина.
13.Медицинската сестра Галина Митева, а в изнесените групи учителките, които са
на смяна да извършва ежедневно наблюдение за спазване на мерките за предотвратяване и
ограничаване на разпространението на коронавирус в детската градина.
14.. Ежедневна дезинфекция на детските площадки и съоръжения с
дезинфектиращи препарати.
В случай на неизпълнение на мерките медицинското лице да информира директора
писмено.
Настоящата заповед за бъде сведена до знанието на целия персонала на образователната
институция на общо събрание на 29.05.2020 год.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.
ДИРЕКТОР: .........................................
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