
Приложение 1 

 

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ГРАФИК НА ПРИЕМ 

при извънредна епидемична обстановка в ДГ № 14 „Дружба“ 

 

Приемът на децата се осъществява по график като родителите спазват 

дистанция за осъществяването на филтъра и получаването на талонче „Аз 

съм здрав“ 

 От 7:00 до 7:30 деца заявили ранно посещение 

 От 7:30 до 8:00 деца от трета и четвърта възрастова група 

 От 8:00 до 8:30 деца от първа и втора възрастова група 

 Децата от яслената група се водят в удобно за родителите време в 

диапазона 7:30 – 8:30 часа. 

 

При хубаво време приемът се осъществява в двора на детската градина 

като за всяка група е определена отделна площадка. Филтъра се провежда на 

двора. Достъп на родители до площадката е ограничен. 

 

При лошо време  
 децата от група Мики Маус, Мечо Пух, Звездичка и Пчеличка се 

приемат след преглед от медицинската сестра от съответния вход на 

корпуса 

 децата от група Делфинче, Незабравка, Ян Бибиян и Слънчо се 

приемат след преглед от уполномощено лица ( ЗТС и/или лекар) от 

сътоветния вход на корпуса; 

 децата от група Лъвчета се приемат от входа със домофонна 

система след прозвъняване. Преглед за здравното състояние се осъществява  

сутринта от учителя на групата, а след 9:00 и от медицинската сестра; 

 децата от група Калинки се приемат през самостоятелния вход на 

групата слелд позвъняване. Преглед за здравното състояние се осъществява  

сутринта от учителя на групата, а след 9:15 и от медицинската сестра. 

 децата от група Смехорани се приемат през самостоятелния вход на 

групата. Преглед за здравното състояние се осъществява сутринта от 

учителя на групата, а след 9:30 и от медицинската сестра. 

Не се приемат деца при констатирани признаци на заболяване. 

Не се допуска влизането на придружителите на децата  

в сградата на детската градина. 
 

Призоваваме часовия график да се спазва, за да не стават струпвания и не 

се нарушава режима на работа в извънредни епидемични условия 

 



Приложение 1 

 

 
ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ГРАФИК НА ВЗЕМАНЕ 

при извънредна епидемична обстановка в ДГ № 14 „Дружба“ 

 

 

Издаването на децата се осъществява в удобно за родителите време 

от 16:30 до 18:30 часа   

при спазване на следните правила: 

 

1. Децата от групите, които се помещават на първия етаж:Мики 

Маус, Звездичка, Делфинче, Незабравка - децата се издават от входа в 

терасата на съответната група 

 

2. Децата, които посещават групи със самостоятелен вход – Калинки,  

Смехорани – децата се издават след уведомяване на учителя/медицинската 

сестра 

 

3. Децата, които посещават група Лъвчета –от служебен вход към 

спортна площадка. 

 

4. Децата , които посещават групите на втория етаж – Мечо Пух, 

Пчеличка, Ян Бибиян, Слънчо  спазват следните правила: 

 Чрез домофонната система на служебния вход се уведомява 

учителят на съответната група, че детето ще бъде взето 

 Родителят се предвижва до съответния вход на корпуса, в който 

се намира групата на детето и изчаква детето да се приготви и да бъде 

предадено лично от служител в ДГ.  

 Детето се издава лично на родителя от помощник възпитател на 

смяна, учител и/или медицинска сестра през съответния вход на корпуса. 

 

Не се допуска влизането на родители в сградата на детската градина. 
 

При хубаво време децата се издават на двора като за всяка група е 

определена отделна площадка. 


