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ПРОЦЕДУРА
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА „ТЕМЕНУЖКА“

I. Действия при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина с дете
При наличие на един или повече симптоми при дете - кашлица, кихане, задух, болки в
гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др. следва:
Първоначално поведение
1. Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не
се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист.
2. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
3. Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат
детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
4. На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват.
5. Да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на
семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
6. След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция.
7. Стриктно да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
8. Да се приеме отново детето в Детска градина „Теменужка“ срещу медицинска бележка
от семейния лекар, че това е допустимо.
В случай на положителен тест на дете
1. Да се информира екипът на Детска градина „Теменужка“, който трябва незабавно да се
свърже с Дирекция „ОМД“, Дирекция „Здравеопазване“ - Община Варна и РЗИ-Варна.
2. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
Детска градина „Теменужка“, трябва да се съгласуват между директора на детската
градина и РЗИ - Варна.
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3. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или и на двете групи, или на цялата детска
градина.
4. Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало
контакт детето в последните 48 часа.
5. Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да
предприемат.
6. При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
II. Действия при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина с възрастен
член на персонала
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух,
болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
Първоначално поведение
1. Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у
дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
2. Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си
лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
3. След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко
часа по-късно.
4 . Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
В случай на положителен тест
1. Да се информира директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже с
Дирекция „ОМД“ и Дирекция „Здравеопазване“ – Община Варна и с РЗИ- Варна.
2. Да може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в
зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в
конкретния случай.
3. Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в
Детска градина„Теменужка“ трябва да се съгласуват между директора на детската
градина и РЗИ.
4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или и на двете групи, или на цялата Детска
градина „Теменужка“.
5. Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да
предприемат.
6. Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до
които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
7. При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.
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