
 
 

Скрининг 

 

- Сутрин, преди училище, родителят измерва температурата на детето. В случай на 

температура по-висока от 37,3 градуса и/ или неразположение, детето се спира от училище. 

- Ако вече е в училище и има симптоми, учителката се обръща към медицинската сестра, за да 

се отдели детето от останалите деца от групата. 

- Осъществява се незабавен контакт със семейството. 

 

Пропускателен режим 

 
- Децата от ПГ използват източния вход на сградата. Родителите придружават детето до стаята 

като носят маска или шлем. 

- Носенето на маски от децата е по преценка на родителите. 

- Дезинфектанти са поставени на входа на училището, в стаята и в съблекалнята на групата. 

- Препоръчително е всички деца да носят със себе си лични дезинфектанти и кърпички за 

еднократна употреба. 

 

Мерки за здравословни и безопасни условия на работа 
 

-  Столчетата са поставени на разстояние от метър и половина едно от друго. 

-  На масичките за работа се разполагат до три деца. 

- Децата ползват индивидуални работни материали (флумастри, моливи, четки за рисуване, 

ножички и лепило). Децата не трябва да разменят работните материали помежду си. 

- По време на редовните учебни часове, в групата влиза само логопед, по график. 

- Ежедневно напомняне да се докосват възможно най-малко предмети, както и да не се 

разменят и споделят закуски. 

- За помагалата и тетрадките са осигурени найлонови обвивки, които лесно се почистват с 

дезинфектант след работа. 

- Всяко дете трябва да си носи бутилка с вода за деня.  

- След приключване на работният процес материалите, играчките, пъзелите, с които са 

работили децата, се дезинфекцират от учителката. 

- Шкафчетата в съблекалнята също се дезинфекцират сутрин преди идването и след тръгването 

на децата. 

 

Миене и дезинфекция на ръце 
 

- Децата ползват тоалетна и умивалня само на първият етаж. 

- Измиването на ръцете се осъществява преди и след хранене, преди и след използване на 

тоалетна  и  работа с материали. 

 

Качество на въздуха в стаята и съблекалнята 

 

- В стаята през целият ден има отворен  краен прозорец. 

- Преди началото и след края на учебния ден, стаята и съблекалнята се проветряват и 

дезинфекцират. 

 

Правила за работа в подготвителна група в условията на COVID-19 

 


