
      ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - ГОРНА МАЛИНА  

 

 

З А П О В Е Д 
№ 93 / 25.01.2023 г. 

 
 На основание чл.259 от ЗПУО, във връзка с установен положителен 
резултат на дете от яслена група на Хепатит Е и Предписание  на РЗИ, с цел 
превенция и опазване здравенето на децата и персонала, 
 
 
     Н А Р Е Ж Д А М 
 
1.Стриктно да се спазват графиците за хигиена и дезинфекция на помещенията 
и при необходимост, същата и да се извършва по –често. 
Срок – веднага и постоянен 
Отговорник – персонала по звена 
Контролира –Веселка Хитрова 
 
2.Да се осигурят миещи и дезинфекционни препарати, разрешени от МЗ. 
Срок – веднага и постоянен 
Отговорник – касиер – домакина 
 
3.За дезинфекция на плотове в кухненските помещения, контактните 
повърхности на предметите, приборите и оборудването, които влизат в контакт 
с храни, да се ползват дезифектанти, разрешени за употреба от МЗ, на спитна 
основа. Почистените и дезифекцирани повърхности, следва да отговарят на 
чл.15 от Наредба 1/2016 , изм и доп ДВ бр.51/2018. 
Срок – веднага и постоянен  
Отговорник – кухненския персонал, касиер – домакина – за доставка на 
необходимите дезифектанти 
Контролира – Веселка Хитрова 
 
4.След измиването на ръцете на децата, с топла вода и сапун, задължително да 
се използват дезифектанти, преди ядене и използване на тоалетна. 
Срок – веднага и постоянен 
Отговорник – персонала по групи 
Контролира –Веселка Хитрова 
 
5.Стриктно да се спазва алгоритъма на дезинфекционните мероприятия, 
предоставен от РЗИ. 
Срок – веднага и постоянен 
Отговорник – целия персонала  
 
6.Сутрин преди приемането на децата във всички групи да се включват 
бактерицидни лампи и да се дезифекцират всики подове и повърхности. 



Срок – веднага и постоянен 
Отговорник – персонала по звена 
Контролира –Веселка Хитрова 
 
7.Да се провежда медицинско наблюдение за срок 45 дни на всички контактни 
деца от яслена група до изтичане на карантинния срок. 
Срок – 45 дни 
Отговорник – Веселка Хитрова- мед.фелдшер , Юлия Димитрова- мед.сестра и 
Емилия Петрова – мед.сестра. 
 
8.При провеждане на медицинското наблюдение съмнителните случаи да се 
насочват към личен лекар. 
Отговорник –Веселка Хитрова – мед.фелдшер, Юлия Димитрова- мед.сестра и 
Емилия Петрова – мед.сестра. 
 
9.Деца от яслена група, които са отсъствали ще бъдат приеми след изтичане на 
45 дневния карантинен период. 
Отговорник –Юлия Димитрова- мед.сестра и Емилия Петрова – мед.сестра. 
 
10.Отсъствията на децата от яслена група ще се извиняват служебно. 
 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани 
страни. 
            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 
 Директор: 
  Елена Ножарова 
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