Детските градини и ясли ще заработят от 27 май
петък, 22 май 2020

Детските градини и яслените групи в община Димитровград ще заработят от 27 май /сряда/ при
спазване реда на всички мерки и предписания определени със заповеди на министъра на
здравеопазването и министъра на образованието.
В община Димитровград след проведено допитване до родителите, 33% от тях са заявили намерение
децата да посещават детска градина. Съгласно разпоредбите и указанията на МОН подновяването на
посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното
условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската
градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението
на детска градина/ясла от детето.
Всяка сутрин ще се извършва здравен мониторинг с измерване на температурата на всяко дете преди
да влезе в детската градина. Община Димитровград бе сред първите в страната, които въведоха
превантивната мярка още в началото на месец март, като закупи инфрачервени безконтактни
термометри за всички здравни кабинети в училищата и детските градини и започна измерването на
температурата на децата сутрин.
Общината осигури лични предпазни средства за педагогическия и непедагогическия персонал в
детските градини. Раздадени са предпазни шлемове за работа на персонала и дезифектанти. Извършва
се цялостна дезинфекция на детските градини и се подготвят дворове им за предстоящото посрещане
на децата в тях.
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Според указанията на министерството по-голямата част от заниманията децета ще провеждат навън
при хубаво време. При игрите навън ще се следи заедно да играят само деца от една група. Целта е да
се осигури дистанция между различните групи, персонала и родителите. Забранено е посещението на
родители вътре в помещенията.
Уточнени са механизмите за хранене и дезинфекция и са създадени алгоритми за преминаване в
работен режим.
Препоръчва на всички родители, които могат да гледат децата си вкъщи, да го направят, защото
опасността от заразата все още не е отминала.
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