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Наредбата за полагане на грижи в условията
на пандемията от коронавирус
От днес, понеделник, за дневните детски заведения влиза в сила изменената
Наредба за полагане на грижи в условията на пандемията от коронавирус
(Corona-BetrVO). Както при всички други обществени дейности, за достъпа до
дневни детски заведения също се прилага 3G правилото и се въвежда
задължително носене на маски на закрито. И за двете изисквания са предвидени
изключения.

Правилата важат както за служители и персонал на дневните детски заведения,
така и за родители и други (външни) лица. Те не важат за деца в предучилищна
възраст. Те обаче важат и за деца в училищна възраст.
Въвеждат се следните изменения в областта на отглеждането на деца в дневните
детски заведения:
Задължително носене на маска на закрито
Всички лица (служители, персонал на дневните детски заведения, родители и
външни лица) са длъжни да носят на закрито минимум една медицинска маска,
независимо от спазването на минимално разстояние.
Това не се отнася:
•

за служители и персонал на дневните детски заведения, когато се грижат

за децата
в отсъствието на други лица;
•

за служители и персонал на дневните детски заведения, когато
всички в колектива са имунизирани (в случай че сред тях има тествани, за
всички важи задължението за носене на маска);

•

за всички лица, когато обслужващият персонал прецени, че по
педагогически причини е необходимо временно да бъдат свалени маските,
дори и в присъствието на родители или външни лица. В тези случаи трябва
да се спазва минималното разстояние между възрастните.

•

за родители и служители, когато в рамките на участието си в родителски
активи заемат фиксирани места за седене и стоене;

•

за всички лица, които по доказани медицински причини не могат да носят
маска;

•

за всички лица, когато провеждат комуникация с глухи лица или лица с
увреден слух;

•

по изключение за всички лица в няколко други ситуации, описани поподробно в член 4, параграф 2 от Наредбата за полагане на грижи в
условията на пандемията от коронавирус, например по време на хранене
и занимания по спорт или музика.

Следователно задължението за редовно носене на маска се отнася до всички

служители и целия персонал на дневните детски заведения, всички родители и
външни лица, когато влизат в контакт помежду си при ежедневните грижи за
децата. При полагането на грижи за децата в отсъствието на други лица
продължава да важи изключението от задължението за носене на маска.
3G правило за достъп
Съгласно 3G правилото (достъп само за имунизирани, оздравели или тествани)
до дневните детски заведения принципно продължават да имат достъп само
имунизирани или тествани лица (служители, родители и външни лица).
Това не се отнася:
•

за родители, когато водят и взимат децата си;

•

за деца в училищна възраст и младежи, които са приравнени на тествани
лица предвид редовното тестване в училищата;

•

в спешни случаи.

Следователно за неимунизирани и нетествани лица, освен когато оставят и
взимат децата си, не е разрешен достъпът до дневните детски заведения.
Ръководителите на дневните детски заведения са длъжни да изключат
съответните лица от участие в отглеждането на децата.
Изпълнение за задължението за тестване
Счита се, че служителите изпълняват задължението си за тестване, ако се
тестват два пъти седмично в специализиран център или участват в
контролирано тестване на служителите.
Контролираното тестване на служителите представлява предоставен от
работодателя безплатен бърз тест за коронавирус, който се извършва от
специализиран или обучен персонал, или самостоятелно под контрола на
специализиран, обучен или инструктиран персонал.
Тъй като за лицата, които предоставят грижи за деца под формата на
самостоятелна заетост, не е възможно да се приложи контролирано тестване,
задължението за тестване се счита за изпълнено само ако те се тестват два
пъти седмично в специализиран център.

Родители и външни лица доказват, че са изпълнили задължението за тестване
чрез представяне на тест, направен не по-късно от 48 часа.
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