Детска градина „Изгрев“ – Бургас
Утвърдил с заповед №575/10.09.2020г.
Директор: Ж.Иванова

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗГРЕВ“
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА,
СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 година
Настоящите правила са свързани с безопасността, опазването и защитата на
децата и са от първостепенно значение в работата на ДГ „Изгрев“. В условията на
епидемична обстановка единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана
физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има
възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. За родителите, които нямат
възможност да оставят децата си, подновяването на посещението на детска градина
може да стане само по тяхно желание и с изричното условие, че са запознати и
декларират, че ще спазват новите правила на работа за осигуряване на здравословна
среда в процеса на педагогическо взаимодействие в детската градина, при спазване на
строги противоепидемични мерки.
Правилата са изготвени на базата на Насоки за работа на детските градини през
учебната 2020/2021 г. на МОН и на Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в
обекти с обществено значение на МЗ И РЗИ.
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА
ГРАДИНА

I.

От родителите, които желаят, детето им да възстанови посещението си в детска
градина/ясла, се изисква:
Да се запознаят /срещу подпис/ с предоставените им от детската градина/ясла
препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила,
хигиена и мерки за психично здраве на детето им;
2. Да уведомят директора на детската градина най-късно два работи дни преди
стартиране посещението на детето;
3. При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на

1.

детска градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след
представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от
05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26
от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските

кухни и здравните изисквания към тях.
4. За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини/ ясли, при
отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен
резултат за чревни паразити.
5. С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители
и деца пред кабинетите на общо практикуващите лекари, родителите, които са
преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска
бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират
обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно
болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
6. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни
за спазването на тези правила на работа на детската градина/ясла.
Попълнената декларация задължително се предоставя при водене на детето в
първия му присъствен ден в детската градина, може да се попълни на място
пред администрацията. Декларацията може да се вземе от медицинския
специалист в Административната сграда, да бъде изтеглена от фейсбук
профила ДГ „Изгрев“ или от сайта на детската градина: https://dgizgrev.eu/
7. При възможност да не се използва градски транспорт за придвижване до
детската градина/ясла и обратно;
8. Родителите не влизат в помещенията на детската градина.
9. При предаване на децата от детската градина, родителите да използват
предпазни средства и спазват физическа дистанция между отделните
семейства от 1,5-2 м. /начертаните хиксове пред преди вход/. При вземането,
ако е от двора на детската градина, спазват същата дистанцията при контактите
си с учителите.
10. Не се допуска внасянето на лични играчки.
11. Родителите водят децата на детска градина/ясла при спазване на графика,
определен от детската градина/ясла, който е разработен и съобразен с цел
спазване на противоепидемичните предписания и спазване мерките за
струпване на много хора на едно място:
ЧАСОВИ ГРАФИК НА ПРИЕМ:
А вход: ІІ група „Делфинчета“ –
Яслени групи

от 7,40 до 8,00 ч.
- от 8,10 до 8,30 ч.

Б вход: І б група „Малкото рибарче“ - от 7,45 до 8,00 ч.
ІІІ а група „Морски кончета“ - от 8,05 до 8,25 ч.
В вход: І а група „Ариел“
- от 7,40 до 7,50 ч.
ІІІ б група „Слънчо“
- от 7,55 до 8,10 ч.
ІV група „Морски рачета“
- от 8,15 до 8,30 ч.
Важно: Изключение се допуска само за деца от едно семейство, които
посещават различни групи в детската градина. При пропускане на посочения

график децата се приемат до 8,45 ч. Не забравяйте, че организацията на деня на
детската градина е по часове, в които се осъществят колективни дейности във
всяка група – гимнастика, закуска, провеждане на педагогически ситуации и
други.
Приемането на децата ще става по следният начин:
1. При хубаво време на двора на площадката на всяка група след преглед от
медицинския специалист. При неподходящи атмосферни условия – пред всеки
вход.
2. При сутрешния прием, родителите и децата влизат през входовете на двора /от
към блок 48 или блок 54/ като спазват указанията на стрелките и разделението
на потоците на влизащи и излизащи. При излизане, родителите ползват
големия портал от към блок 50.
3. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице или
упълномощено от директора лице, при използване на необходимите
индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с
признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния
филтър задължително се измерва телесната температура и се преглеждат
гърлата на децата. Отбелязва се информацията във Филтърната тетрадка на
групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
4. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето се отказва да
бъде прието.
5. Родителите/настойниците трябва да са задължително с предпазна маска за
лице и да спазват отстояние по между си най-малко 1,5 - 2 м.
6. Придружава детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на
детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи
стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и
физическа дистанция;
7. Родителите измерват всяка сутрин температурата на децата си вкъщи и да не
ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване
и/или температура по-висока от 37,3 градуса;
8. Родителите организират незабавното вземане на детето в случаите, когато
бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява
признаци на заболяване;
9. Родителите осигуряват плик, в който детето да поставя обувките, с които
пристига в детската градина/ясла. След събуване на обувките детето, или
приемащия го в детската градина/ясла поставят в плика обувките. Детето
обува пантофи и преминава през дезинфекционната вана/стелка;
10. Родителите осигуряват поне два броя маски, в случай че носенето на маска е
по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
11. При необходимост от допълнителна организация /определен лимит на брой
деца в група/ родителите заявява присъствието на своето дете за следващата
седмица.

II.

ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРЕСТОЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

1. След преобуването на детето ръцете му се дезинфекцират.
2. Веднага след приема на дете в групата се измиват ръцете, като за децата от
яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се
измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и
при необходимост. Миенето на ръцете се извършва съгласно инструкциите
със вода и сапун и продължителност от 20-30 секунди. След това се
подсушават с кърпи за еднократна употреба.
3. Учителите организират педагогически ситуации на двора при съобразяване с
климатичните условия с изключение на времето за хранене и почивка. На
двора се организират и игри, които да осигурят необходимата позитивна
емоционална среда.
4. Всяка отделна група има индивидуална площадка за игра. Не се допуска
смесване на групите.
5. Децата не носят играчки от дома, играят само с такива от групата, които
подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
Помощник възпитателите дезинфекцират ежедневно играчките и материалите
за работа.
III.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

1. Да се запознаят срещу подпис с правилата за работа и предприетите
противоепидемични мерки.
2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С)
да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до
изясняване на здравния статус.
3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с
които идват отвън, с работни.
4. Да измиват ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите
предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за
това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става
това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от
двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след
кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у
дома). Измиването да е с вода и сапун за 20-30 секунди, изсушаването да е по
възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в
които да играят различни игри.
7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на
открито и при спазване на физическа дистанция.
8. . Да спазват физическа дистанция от 1.50 -2 м. по време на регламентираните
почивки.
9. Спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една
група не е възможно;
- физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
- физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи;

- физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
детската градина.
10. Носене на лични предпазни средства - маски или шлем е задължително:
- в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета,
стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската
стая/методичен кабинет, административните помещения) – от директор,
всички учители, другите педагогически специалисти, медицинските лица,
помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за
институцията лица;
- в групите , от учителите, помощник-възпитателите, другите педагогически
специалисти и медицинските лица, когато работят с повече от една група;
- ограничава се достъпът до физкултурния и музикалния салон
Горните правила за носене на маски/шлемове са съгласно действащи здравни
правила общо за страната. Същите могат да се променят при промяна на общите
правила от министъра на здравеопазването.
Детската градина

осигурява маски или шлемове за учителите, помощник-

възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица. Носенето на
защитни маски за лице се препоръчва пред носенето на шлемове.
IV.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРОППРИЯТИЯ.
Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването

за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на
биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван
на електронната страница на Министерството на здравеопазването.
1. Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на
всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за
осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а
при

наличие

на

потвърден

случай

на

COVID-19

хигиенните

и

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от
обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно
указание на РЗИ.
2. Във всички санитарни помещения и тоалетни да се следи за изразходването и
своевременно

осигуряване

на

течен

сапун,

еднократни

салфетки

за

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно
изхвърляне на боклука.
3. Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
детските градини разпространението на заразни заболявания в детската градина
се предотвратява чрез:
 минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в
отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички
помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден;
 ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и
килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);
 термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо
изглаждане с гореща ютия- ежеседмична смяна на спалното бельо.
 ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с
вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените;
при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за
предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на
дезинфекцираните повърхности и предмети;
 неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при
извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва
отделна престилка, като след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите
задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;
 задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване
на тоалетната;
 дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба.
Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и
химиотермодезинфекция след всяка употреба.
 използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;
 ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.
Освен изброените допълнително се осигурява:
 почистване на други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти
дневно;

 недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската
градина/ясла;
 недопускане да се използват плюшени играчки /играчките, които не могат да
бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за
децата до края на епидемията COVID-19/.
 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват
и дезинфекцират;
 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките веднъж дневно
преди излизане на групата;
 Храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея
кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези,
публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на
Българската агенция за безопасност на храните.

За сервирането й е отговорен

помощник възпитателя на групата. Децата не помагат в сервирането.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Във всеки вход има поставена дезинфекционна вана през която преминават
деца и персонал.
При подходящи атмосферни условия прозорците да се оставят отворени без да
се стои на течение. При застудяване и необходимост да се стои на закрито ,
помещенията да се проветряват минимум 10 минути на всеки час.
Извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след
приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън.
Тоалетната да се дезинфекцира сутрин, на обед и след предаване на децата. В
яслите – след ползване на всяко гърне. Гардеробите на децата и столчета в
гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след
приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или
игра на двора.
Дезинфекцията на помещенията, столчетата е 2 пъти на ден, на съоръженията
за игра на двора 1 път на ден, като това се документира в чек листите с
посочен час и подпис на лицето, отговорно за нея. Медицинските специалисти
осъществяват контрол с подпис. При завишаване на заболелите с Ковид -19 се
извършва 4 кратна дезинфекция.
Дезинфекцират се дръжките на всички врати, ключовете на осветителните
парапетите на стълбищата и фоаето се дезинфекцират след влизане/излизане
на всяка група.
В яслените и градинските групи се извършва ежедневно UV дезинфекция на
въздуха и повърхности чрез бактерицидни лампи в занимални и спални. Не се
допуска достъп/присъствие на хора в помещенията в работен режим на
директните излъчватели. Дезинфекция се постига при работа на лампите в
продължителност на 30 минути в целия обем на помещенията като е
съобразена мощността на лампите с обема на помещенията.Този вид
дезинфекция не изключва дезинфекцията с химични средства, а я подпомага.
Помощник възпитателите отбелязват часовете на пускане на лампите в чек

листите с подпис на отговорното за това лице.
10. Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на
НАССР системата. Персоналът работи с маска, ръкавици, хранителната
продукция се покрива с капак или фолио. Контактите между тях и помощник
възпитателите се осъществява на дистанция от 1,5 – 2 м.
11. При вземане на храната помощник възпитателите спазват необходимата
дистанция по между си, влизат в кухненския блок с маска/шлем и ръкавици.
Преминават през дезинфекционната вана.
12. При влизане в Административната сграда, външните лица задължително
носят маска, дезинфекцират ръцете си и преминават през дезинфекционната
вана. Помещения да се дезинфекцират по 2 пъти дневно.

V.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

ЗДРАВНИ

ПРОТОКОЛИ

ЗА

ПОВЕДЕНИЕ

ПРИ

СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 в детската градина включват:
А. При наличие на един или на повече симптоми при дете (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение,
докато не бъде взето от родителите.
 На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето
на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него.
 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да
вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски
за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да
следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на
детето (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи
действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за
коронавирус.
 След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за
дезинфекция, както и в групата, в която е било.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

 Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка
от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете
 Родителите информират директора на детската градина, който трябва
незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и
учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата
детска градина.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската
градина.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от
съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени
като близки контактни:
o Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за
провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за
COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на
РЗИ;
o Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен
контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече
от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
o Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на
разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период
от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на
детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и
личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на
безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в
домакинствата.
 Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт
детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в
зависимост от конкретната ситуация.
Б. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако
връщането у дома не е възможно в същия момент.
 Избягва се физически контакт с други лица.
 При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му
(първо по телефона) и за следващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се
направи тест.
 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с
контактните на лицето учители и деца в съответствие с указанията на РЗИ.
 Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.
 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за
дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.

 Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от
семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на
възрастен човек
 Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се
свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка
на риска от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в
зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния
случай.
 Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с
учителите и децата, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на
РЗИ.
 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се
предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния
директор.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица
мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата
детска градина.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от
съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна
карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като
високорискови контактни:
o Децата от групата, в която е работило лицето – родители/настойници се
инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични
симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния
лекар на детето и на РЗИ.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без
носене на защитна маска за лице;
o Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период
от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен
носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за
изследване по метода PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по
време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна
дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето
в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в
зависимост от конкретната ситуация.
Правилата са отворени и при следващи инструкции и насоки от МЗ, РЗИ се
актуализират.

