ЗАПОВЕД
№ 101 /27.10.2020 г.
Относно: Изпълнение на мерките за превенция на риска от разпространение
на COVID19
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, в изпълнение на Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 г. на министъра на
здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки , в сила от 22.10.2020г.

1..

НАРЕЖДАМ:
Следните противоепидемични мерки на територията на Детска градина

„Еделвайс”, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.: както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в
Приложение № 1;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни
болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието,
нарушение или загуба на вкуса и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в
Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от
1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем.
3.Детската градина организира дейността си по начин, който осигурява спазването
на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните
услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
а) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
б) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на
влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
в) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин
потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена
на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
4. Външните лица пребивават на територията на образователната
институция възможно най-кратко и само за времето, което е необходимо за
завършване на служебната им задача.
5. Длъжностните лица от ДГ”Еделвайс”, упълномощени да приемат
външни лица, да ги уведомят за установените правила за прием и допускане на
посетители в образователната институция и да следят за спазването им.
С настоящата заповед да се запознаят всички длъжностни лица в ДГ
„Еделвайс”
Заповедта да се публикува на интернет страницата на ДГ „Еделвайс”. .
Копие на заповедта да се постави на входовете на ДГ”Еделвайс” .
Директор:

