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2.5. Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва  да 

предприемат. 

2.6. При необходимост от оказване на психологическа подкрепа се търси 

съдействие от Общински център за психологическа подкрепа.  
 

II. Действия при съмнение или случай на COVID-19 с работник или служител от  

персонала на ДГ № 14 „Дружба“  

1. Действия при съмнение за случай на COVID 19 -  При наличие на един или 

повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, 

гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.) се предприемат следните 

действия: 

1.1. Работникът/ служителят се изолира незабавно в медицински кабинет,  ако 

връщането му у дома не е възможно в същия момент, като се  спазват ограничителните и 

защитни мерки.  

1.2. Да се избягва физическия контакт с други лица до напускането на работното 

място.  

1.3. Работникът/служителят задължително се консултира с лекуващия си лекар, 

който ще реши дали е нужно да се направи тест. 

1.4. След като лицето напусне помещението в детската градина, трябва да се 

извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно. 
 

2. Действия при случай на положителен тест на възрастен член от персонала 

2.1. Лекуващият лекар Работникът/ служителят информира директора, който 

трябва незабавно да се свърже с РЗИ- Варна и Дирекция“ОМД“ Община Варна. 

2.2. Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се 

предприемат в детската градина, трябва да се съгласуват между директора и РЗИ- Варна  

2.3. Оценява се рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в 

зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния 

случай. 

2.4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица 

мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска 

градина като за решенията се уведомява Дирекция „ОМД“ Община Варна  

2.5. Контактните лица от персонала и съответно родителите на контактните деца 

се информират за стъпките, които ще трябва да предприемат. 

2.6. Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа. 

2.7. При необходимост от оказване на психологическа подкрепа може да се 

потърси съдействие от Общински център за психологическа подкрепа 

 

Кратка полезна информация 

Какво е COVID-19? 

 Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV- 

Признаци на заболяване 

 Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на 

повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, 
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мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен 

дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или 

вкус също се съобщават като симптом за COVID-19. 

Хора с повишен риск 

 Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60 г. 

Предпазни мерки 

 Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 

секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце 

при невъзможност за измиване на ръцете) 

 Спазване на дистанция и ограничаване на контактите. 

 


