УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Съгласно решение на регионалния оперативен щаб в понеделник / 16.03.2020г./ се
възобновява учебният процес на територията на цяла габровска област.
В изпълнение на Мерките за предотвратяване на разпостранение на COVID – 19 в ДГ
„Радост‘‘, Ви уведомяваме за следното:
1. Ограничава се достъпът на външни лица в детското заведение, включително и за
родители;
2. Създадена е организация за прием на децата на входа на детското заведение. В ДГ
,,Радост‘‘1, ул.,,Чумерна‘‘ 15, ще бъде отворен само централният вход.
3. На входовете на двете бази ще се провежда сутрешен филтър на деца и персонал, който
включва:
- термометриране с дистанционен термометър;
- преглед за наличие на грипоподобни симптоми- зачервено гърло, кашлица, хрема.
4. При установяване на деца и персонал с висока температура и грипоподобни симптоми,
същите ще се отстраняват незабавно. Моля, бъдете отговорни и при наличие на симптоми,
както и остатъчна кашлица и хрема след боледуване, не водете детето на детска градина.
5. При вземане на децата от детска градина ще има дежурен на входовете, който ще Ви
предава децата.
6. Предполага се, че приемът сутрин и издаването на децата вечер ще предизвика
струпване на чакащи родители, затова Ви молим да проявите разбиране и да спазвате
указанията на определените лица, които ще Ви посрещат на двора, преди входа на детското
заведение.
7. Детското заведение е осигурило достатъчно количество дезинфекционни препарати,
дезинфектанти за ръце, както и еднократни кърпи за подсушаване на ръцете на децата.
Забранено е ползването на хавлиените лични кърпи. Моля не носете лични играчки.
Осигурете на децата шише с вода, задължително надписано.
8. Родители, които не са платили таксите за месеца да ползват:
- ДГ ,,Радост‘‘1 – входа на физкултурен салон към двора/ ще бъде обособен кабинет за
домакина/ тел. за връзка с домакин: 0893 350 695;
- ДГ ,,Радост‘‘2 – служебен вход; тел. за връзка с домакин: 0893 350 684
- плащането на такси ще става в установените за това часове: сутрин от 07.30ч. до 09.00ч. и
вечер от 16.00ч. до 18.00ч. / моля, спазвайте графика /
Скъпи родители, всички ние сме в ситуация на извънредност. В тази връзка Ви молим
да проявите разбиране и спокойствие, дисциплинираност и отговорно поведение.

