ДЕТСКА ГРАДИНА № 175 „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ“
Район „Лозенец“, кв. „Витоша – ВЕЦ - Симеоново“, ул. „Тодор Чипев“ №1
e-mail: odz175@abv.bg, gsm: 0884801589

ЗАПОВЕД
№ 91 / 20.12.2018 г.
На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 251, ал. 3 от ЗПУО, чл. 25, ал. 4 от Закона
за администрацията, във връзка с чл. 73 от Административно процесуалния
кодекс, предписание за провеждане на задължителни хигиенни и
противоепидимиологични мерки с № 18 – 779/05.12.2018г. на Директора на
(СРЗИ), заповед № РД09 – 3946 от 19.12.2018г. на Министъра на
образованието и поради необходимост от предприемане на действия за
осигуряване на здравето на децата и намаляване на риска от вредни
последици у тях
Н А Р Е Ж Д А М:
1. На 20.12.2018г. и 21.12.2018г. педагогическия и медицински екип на
детското заведение да предприемат незабавни действия за намаляване
риска от вредни последици за здравето на децата и във връзка с
прогнозните критични стойностина емисии от вредни вещества във
въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт
по метеорология и хидрология на територията на София – град.
2. Учителите незабавно да уведомят родителите на децата по подходящ
начин за очакваните прогнозни критични стойности за датите
20.12.2018г. и 21.12.2018г., както и чрез интернет страницата на
детското заведение.
3. По преценка на родителя децата от задължителното предучилищно
образование, които страдат от доказани хронични белодробни
заболявания, може да отсъстват от учебните занятия по уважителни
причини по смисъла на чл. 10, ал. 1от Наредба № 5 за
предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за приобщаващо образование в дните 20.12.2018г. и
21.12.2018г.
4. Родителят уведомява за отсъствията по т.2 учителя на детето в
подготвителна група в телефонен разговор, по мейл или друг
подходящ начин.
5. Отсъствията по т. 2 се считат за уважителни причини ако хроничните
белодробни заболявания се вписват в личната амбулаторна карта на
детето представена в детската градина или ако бъде представен друг
медицински документ доказващ, хронично белодробно заболяване,
издаден от общопрактикуващ лекар.
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6. Забранявам извеждането на децата в открити площадки на детската
градина, както и провеждане на игри на открито и разходки.
7. При наложена необходимост от престой на дете на открито да се
поставя плътен шал.
8. В дневното меню на децата да преобладават достатъчно количество
плодове и зеленчуци, като източници на витамини и антиоксиданти.
9. Допълнително на децата да се дават по възможност фрешове, прясно
изцеден сок, както и билков чай с лимон.
10.Да се провежда засилен хигиенен контрол и дезинфекция на всички
помещения в детската градина.
11. Учителите и медицинските специалисти да съобщят заповедта на
родителите на децата от детската градина.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.
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