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От 02.06.2020г. Детска градина гр.Чепеларе възстановява 

възпитателно-образователния си процес при спазване на строги 

противоепидемични мерки. Ситуацията налага необходимостта от 

осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица – 

педагогически и непедагогически персонал, които ще се грижат за тях. 

Ето защо е необходимо всички заинтересовани страни – родители, учители 

и непедагогически персонал да спазват комплекс от конкретни правила!  

 

ПРАВИЛА ЗА ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА 

 

 На вратата, през която се влиза в сградата на детската градина има червен надпис 

ВХОД. На вратата, през която се излиза има червен надпис ИЗХОД. 

 На двора и по стълбите е обозначено разстояние за родителите през 2 метра. 

 При влизане в сградата ще има две платна, напоени с дезинфектант: на прага на 

вратата се минава през тавичка с дунапрен и в основата на стълбището. Такива 

платна с дезинфектант има пред вратата на всяка група. Препоръчително е вратите 

на групите да са затворени. 

 Обувките (дезинфекцирани) се прибират в шкафчетата. 

 Пантофите ще остават в градината, ще се взимат вкъщи за изпиране само в петък и 

ще се донасят в понеделник. 

 Всяко дете трябва да си донася (всеки понеделник) еднократни чаши за пиене на 

вода (за двора), кухненска ролка и 2 маски в случай, че прояви симптоми и трябва 

да бъде изолирано. 

 Родителите се допускат САМО до вратата на детското заведение с изключение, 

когато ще се заплащат такси: 

 Заплащането на месечните такси се извършва до 10-то число на месеца. В 

случай, че таксата не се заплати до тази дата, детето няма да може да 

посещава детската градина. 

Заплащането на таксата ще се извършва всеки ден от 13.30 до 17.00 ч. при 

стриктно спазване на Мерките за достъп и задължително ползването на 

медицински калцуни. 

 

 Родителите да подготвят децата за промените и новите изисквания, които трябва да 

се спазват.  

 


