X
документ,
регистриран от

ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА МАРИЯ МИНЧЕВА
УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33
ГР СОФИЯ 1000
ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Д-Р МОНИКА ЧЕУЗ
УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33
ГР. СОФИЯ 1000
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условията на COVID-19.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,
УВАЖАЕМА ДОКТОР ЧЕУЗ,
По повод постъпило писмо от Министерство на здравеопазването с вх. № 03891/17.06.2021 г., касаещо възможността през летния сезон да бъде допуснато
смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла или от
различни детски градини/ясли, Ви информирам следното:
Предвид епидемичната обстановка от COVID-19 от междуведомствена работна
група с участието на Министерство на здравеопазването, Министерство на
образованието и науката, директори на училища, учители, родители, неправителствени
организации и др. бяха изготвени Насоки за работа на детските градини през учебната
2020-2021 г. в условията на COVID-19.
Сред посочените в документа задължителни мерки за ограничаване на рисковете
от разпространение на вируса са включени и мерки за намаляване на средата на
взаимодействие, като е посочено, че като задължителен модел следва да се приложи
стратегията на дистанция (невзаимодействие) между децата и персонала от отделните
групи. Посочено е също, че следва да се спазва максимално ограничаване на контактите
между децата от различни групи при осъществяване на дейности по обща подкрепа,
както и на дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното
образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина,
организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане).
Към настоящия момент се отчита спад в основните епидемиологични
показатели, характеризиращи развитието на епидемичния процес в страната като
регистрираната 14-дневна заболяемост е 31,32 на 100 000 население, а за възрастовата
група 0-19 години заболяемостта е 9,1 на 100 000 население. Шест области са със

заболяемост под 20 на 100 000 души, а останалите двадесет и две са със заболяемост
между 20 и 59.9 на 100 000 население. През седмица № 23 (07.06.2021-13.06.2021 г.) са
регистрирани 868 случая на COVID-19, които са с 337 по-малко в сравнение с
предходната седмица.
Предвид това считаме, че за летния сезон, до началото на новата учебна 20212022 г. година, при необходимост и по преценка на Областните щабове за борба с
COVID-19 и регионалните здравни инспекции, може да бъде допуснато смесването на
деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, както и в случай на
неотложност да бъдат смесени деца от различни групи на две детски градини/ясли (напр.
при извършване на ремонтни дейности).
В случай, че бъде взето решение за смесване на деца от различни групи е
необходимо стриктно да се спазват изискванията за дезинфекция, проветряване и прием
на децата съгласно цитираните Насоки за работа на детските градини през учебната 20202021 г. в условията на COVID-19 и нормативните актове в областта – Наредба № 3 от
05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от
18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях.
С оглед оперативност, моля горната информация да бъде предоставена на
детските заведения на територията на София- град.
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