Детска градина „Ален мак“
град Харманли ул.“Александър Стамболийски“№81тел.0373/82806
odzalenmak1@abv.bg

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………
(посочват се трите имена на родителя)
в качеството на родител на ……………………………………………….
(посочват се трите имена на детето)
от ………………………
(посочва се група)

Запознат/а съм, че:
•
не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и
решението да го направя е изцяло мое
•
детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за
защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде
гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
•
трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с
личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
•
следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да
заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
•
при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при
възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични
предпазни средства
•
е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла
противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и
служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

•
приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните
правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична
ситуация на територията на страната
•

не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

•

не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

•
при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на
детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението
му на детската градина.

Дата: ………………………

Подпис: …

Инструктаж за родителите:
 да уведомят директора 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.

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и
др.
Първоначално поведение
•
Детето да се изолира незабавно в изолатора на ДГ, докато не се прибере у дома
или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя
маска, съобразена с възрастта му.
•
Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да
вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
•
На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да
следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на
семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
•
След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция
няколко часа по-късно.
•

Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

•
Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че това е допустимо.
В случай на положителен тест на дете
•
Да се информира екипът на детската градина , който трябва незабавно да се
свърже със съответната РЗИ.
•
Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се
предприемат в детската градина, трябва да се съгласуват между директора на детската
градина и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните
лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата
детска градина.
•
Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е
имало контакт детето в последните 48 часа.
•
Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да
предприемат.
•

При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.

Полезни съвети: Ето как да се предпазим от
коронавируса



Мийте си ръцете често през деня

Да си припомним някои от основните съвети, дадени от здравните експерти, които могат да ви
помогнат да не се заразите с новия коронавирус:
Избягване на градски транспорт;
Висока лична хигиена - миене на ръцете често през деня!
Избягвайте кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се това да става в свивката на лакътя и, ако
не е възможно, незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да докосвате повърхности;
Използването на носна кърпа за кихане не изключва измиването на ръцете след изхвърлянето
им в кошчето;
Избягвайте контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
Избягвайте близки контакти с лицата, които проявяват признаци на заболяване;
Правилна вентилация на затворени пространства (чакални, класни стаи, градски транспорт,
конферентни зали, и др.);
Избягвайте пътуването до засегнатите райони;
Правилна вентилация на офис сгради, които имат структура на открито или общи работни
пространства;
Правилно носене на защитна маска и смяна през кратки интервали от време.

