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Здравен протокол за центровете за закрила и детска заетост  

Инструктаж за провеждане на мерки за безопасността и здравето в 

центровете за закрила и детска заетост във връзка със SARS-CoV-2 (COVID - 19) 

Протоколът е изготвен в сътрудничество с Отдела за епидемиологично наблюдение и контрол на 

инфекциозните заболявания към Дирекция «Медицинското обслужване» и Дирекция «Обществено 

здравеопазване» към Министерството на здравеопазването. 

 Здравен протокол за центровете за закрила на детето и детска заетост 

Повторното отваряне на центровете за закрила на детето и заетостта (ЦЗДДЗ), при условията на 

епидемията от коронавирус (SARS-CoV-2) в Кипър, трябва да се извършва в подходящи и 

контролирани условия за безопасност и здраве, така че да бъдат премахнат и / или да се намали, 

доколкото е възможно, рискът от разпространението на вируса както сред децата в училищна 

възраст, така и сред служителите на ЦЗДДЗ, и следователно на обществото като цяло (родители / 

настойници и т.н.). 

В опит за постигане на подходящи условия в ЦЗДДЗ за занимание на деца в училищна възраст, от 

13:05 ч. до края на учебната програма на основните училища или от сутрин до следобед по време на 

ваканциите или през ваканциите, служителите на ЦЗДДЗ, на Агенцията за социални грижи, на 

Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване и в сътрудничество с Отдела 

за епидемиологично наблюдение и контрол на инфекциозните заболявания към Дирекция 

«Медицинското обслужване» и Дирекция «Обществено здравеопазване» към Министерството на 

здравеопазването, съставиха здравен протокол предназначен за ЦЗДДЗ. 

Отбелязва се, че този протокол и неговите указания се допълват и не заместват задълженията, 

определени нито в Закона за безопасността и здравето, нито в Закона за инфекциозните болести, 

нито в указите и съобщенията в печата, издадени и издавани от правителството и Министерството на 

здравеопазването. Разбира се, горните указания могат да се променят според развитието на 

епидемията. 

Здравен протокол за центровете за закрила на детето и детска заетост 

Влизане и излизане от ЦЗДДЗ 

Пристигането и тръгването на децата от ЦЗДДЗ се извършва в предварително определено време и 

където е възможно, от различни входове / изходи, които са предварително зададени, така че да 

няма струпване. Ако работната стая е била използвана преди влизането на децата, тя трябва да бъде 

дезинфекцирана, преди да бъде използвана от други деца. 



Децата отиват направо в предварително уговореното помещение за работа, което е известено на 

децата от всяка група предварително. 

Ръководителят на екипа следи за безопасното преминаване на децата до класните стаи и осигурява 

спазването на мерките за безопасност и разстояние. 

Ръководителят на екипа е вътре в стаята и чака децата, проверява дали са отворени прозорците, 

грижи се за рзположението и разстоянието между бюрата / работните мебели, което трябва да е 

поне един (1) метър. Препоръчва се бюрата / работните мебели да са обърнати в една посока, така 

че излагането на деца на пръски от кашлица или кихане да се намали максимално. Работните бюра / 

мебели трябва да се почистват преди употреба. 

Ръководителят на екипа проверява броя на децата в неговата / нейната група, който не трябва да 

надвишава дванадесет (12), ако се отнася до класна стая в основно училище или в случай на друго 

помещение, съотношението е 4 кв.м. на дете, което означава, че винаги трябва да има разстояние от 

2 метра между децата. 

Всяко дете промива ръцете си с антисептик под наблюдението на ръководителя на екипа всеки път 

когато влиза или излиза от работната стая. 

Използването на маска не е задължително, освен в случаите, посочени в този протокол. 

Задължително е от първия ден на възобновяването на ЦЗДДЗ да се проведе дискусия / инструктаж 

между ръководителя на екипа и децата за новите условия в ЦЗДДЗ както и за индивидуалните мерки 

за защита и тяхното значение в ежедневието. Дискусията се повтаря при всяка възможност като 

напомняне. 

Влизането на родители / настойници и / или други лица на територията на ЦЗДДЗ е строго 

забранено. В изключителни и абсолютно необходими случаи и винаги след одобрението на 

изпълнителния директор на ЦЗДДЗ, освен служителите и децата, в района на ЦЗДДЗ може да влезе и 

друго лице. Разбира се, че при изключителен случай, когато ще се прецени, че е необходимо друго 

лице да влезе на територията на ЦЗДДЗ, той/тя задължително трябва да спазва мерките за сигурност 

и безопасност на здравето, които се прилагат и стриктно се вписват в дневник и подробен опис какво 

е правил, какви места е посетил и с кого е влязъл в контакт. Да се назначи човек, който ще следи 

ежедневните отсъствия. 
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Организация на работната стая 

Броят на децата във всяка стая / място на заетост не трябва да надвишава дванадесет (12), ако се 

отнася до класна стая в основно училище или в случай на друго помещение, трябва да се спазва 

съотношението от 4 кв.м. на дете във всяка стая. Необходимо е да се спазват посочените разстояния. 

Всяко дете трябва да има собствено бюро / мебели и стол, които да използва ежедневно и през 

целия период на престоя си в ЦЗДДЗ. Децата нямат право да използват бюро / мебели или стол на 

друго дете. Всяко дете остава на бюрото / работното си място или на определеното място, докато 

седи по време на престоя си в ЦЗДДЗ. 



Подреждането на бюрата / мебелите и / или начина, по който децата седят в учебната зала или в 

определеното пространство, се извършва по такъв начин, че да има разстояние поне един (1) метър 

между бюрата / мебелите. Седалките се поставят от лявата и дясната страна на бюрата / работните 

мебели, последователно, така че да се гарантира предвиденото разстояние между седналите деца. 

Лицето, отговорно за екипа, определя зоната си на движение в радиус най-малко два (2) метра от 

предните бюра / мебели за работа. 

В случай, че ръководителят на екипа или друг член на персонала на ЦЗДДЗ трябва да се приближи до 

дете, той/тя трябва да предприеме мерки за повишена безопасност (използвайте маска, спазвайте 

максимално възможното разстояние и т.н.) и този по-близък контакт трябва да трае възможно най-

кратко. Ако е възможно да се използва маска и от двете страни. 

Ръководителят на екипа при всяка възможност напомня на децата, че трябва да се избягва контактът 

на ръцете с очите, носа и устата, за да се намали рискът от инфекция. 

Ръководителят на екипа редовно напомня на децата, че при кашлица или кихане трябва да се 

използва хартиена носна кърпичка или носът и устата да бъдат покрити с ръкава на височина на 

лактите. Препоръчва се децата да носят със себе си хартиени носни кърпички и антисептици, за да не 

се движат от мястото си. Важно е на децата да се напомня за правилния начин на миене на ръцете. 
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Използваните носни кърпички се изхвърлят в контейнера за боклук и след това децата да си измиват 

старателно / дезинфекцират (със сапун и вода, или с алкохолен разтвор) ръцете в работната стая. 

Всяко дете използва само свои материали и лични предмети (моливи, пастели, линийки, кутии, 

книги, тетрадки и др.). Не е позволено да се използват обекти, използвани от други. 

Ръководителят на екипа предприема необходимите мерки за защита на детето и себе си по време на 

разпространението или събирането на учебни материали или материали за работа. 

Надзорът в ЦЗДДЗ трябва се осъществява само от ръководителя на екипа. 

Преди да се излезе за почивка и преди децата да излязат от стаята, лицето, което отговаря за групата, 

напомня за мерките за безопасност, които ще бъдат спазвани по време на почивката. 

Систематично лицето, отговарящо за групата напомня за старателното миене на ръцете, спазването 

на посочените разстояния и т.н. 

Ръководителят на екипа дискретно наблюдава децата и в случай на симптоми, следва съответните 

инструкции на протокола. 

Той/тя също така насърчава децата да съобщават за всякакви подозрителни инциденти сред тях по 

време на престоя си в ЦЗДДЗ. 
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Трудности в самообслужването 

При случаи на деца със затруднения в самообслужването, общите указания на Министерството на 

здравеопазването (напр. спазване на мерките за дистанция) се адаптират, за да отговорят на 

нуждите на тези деца. В тези случаи ръководителят на екипа или друг персонал на ЦЗДДЗ трябва да 

предприеме и стриктно да спазва следните мерки за хигиена и защита: 

1. Необходима употреба на: 

I. Хирургическа маска 

II. Ръкавици за еднократна употреба в комбинация с използването на щит за лице или очила 

III. Водоустойчива роба за еднократна употреба с дълъг ръкав 

2. След всеки директен контакт на ръководителя на екипа или друг персонал на ЦЗДДЗ с всяко дете, 

напр. хранене, тоалетна или предмети, които е използвало, ръкавиците задължително се свалят и 

изхвърлят в кошчето. Ръцете се измиват старателно, със сапун. Припомняме, че използването на 

ръкавици не замества миенето на ръцете. Ако не е възможно да се измият ръцете си със сапун и 

вода, може да се използва алтернативен дезинфекционен разтвор, съдържащ 60% спирт. 

3. Почистване и дезинфекция на повърхностите и предметите, които всяко дете докосва или 

използва (стол, инвалидна количка, специализирана седалка, бюро / мебели, играчки, други 

помощни средства и повърхности, дръжки, тоалетна, кранчета др.), също така и задължително 

почистване когато повърхностите са замърсени от телесни течности (напр. слюнка, пръски от слюнка 

след кашлица или кихане). 
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Прекъсвания 

Всеки ЦЗДДЗ коригира своята програма за заетост, така че да има различни периоди за почивка и да 

се избягва струпването на децата на открито. Спазвайте седмичен график. 

Външното / дворното пространство е разделено чрез създаване на отделни и обособени 

пространства за всяка група, така че да има отделни пространства и всяка група да има свое 

собствено пространство. Препоръчва се да се избягва струпването по време на почивките. 

Ръководителят на екипа контролира спазването на мерките за дистанциране по време на почивките. 

Децата се наблюдават и инспектират по време на почивките както в двора, така и в тоалетната зона 

за да се спазват мерките за дистанциране и да се избегне струпването. За тази цел ръководителят на 

екипа контролира спазването на мерките за безопасност и здраве (напр. влизане на ограничен брой 

деца в тоалетното помещение, поставяне на маркировки на пода в случай, че има изчакване и т.н.). 



По време на движението на децата в района на ЦЗДДЗ да се спазват предвидените разстояния за 

безопасност. 

Местата за всички външни игри и пясъчниците на ЦЗДДЗ остават затворени, следователно те трябва 

да бъдат блокирани с маркировка, така че да не се използват. 

След всяко посещение на тоалетната ръцете  да се измиват обилно с течен сапун в продължение на 

20 секунди и внимателно  да се подсушават с хартиени кърпи за еднократна употреба, които ще се 

изхвърлят в контейнерите за боклук вътре в тоалетните. Избягвайте струпването и поставете 

маркировки на пода в случай, че има изчакване. Задължително е в тоалетните винаги да има кърпи и 

течен сапун. 

Преди началото на почивката и преди приема на храна / вода, децата трябва старателно да си 

измият ръцете с течен сапун и вода в продължение на най-малко 20 секунди. 

Забранено е децата да пият вода директно от чешмата през устата. 

В края на почивката и преди децата да влязат в стаите / работните места е необходимо да се 

дезинфекцират ръцете с антисептика, който е в стаята, или със съответния индивидуален антисептик, 

който всяко дете ще има. 
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Миене и дезинфекция на ръцете. Лична хигиена 

Инсталиране на алдезинфектанти на алкохолна основа (съдържание на алкохол > 60%) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на всеки вход на стаята/работното място или други общи помещения на ЦЗДДЗ. 

Задължителното и правилно дезинфекциране на ръцете се препоръчва при влизане и излизане от 

него, също така и периодично. Бутилката с дезинфекционния разтвор трябва да бъде разположена 

близо до изхода на помещението на заетост и да се използва под надзора на отговорния екип. 

Препоръчва се да се публикуват препоръките на Световната здравна организация относно 

правилната употреба на алкохолен разтвор от двете страни, вътре и извън помещението. (листовка 

на Световната здравна организация „Правилна употреба на антисептик със съдържание на алкохол“ 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handrub_20100428.JPG?ua=1 ) 

Публикуване на плакати с инструкции как да се мият и търкат правилно ръцете. (листовка на 

Световната здравна организация  „Правилна употреба на антисептик със съдържание на алкохол“ 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handwash_20100428.JPG?ua=1 ) 

Непрекъснато напомняне на персонала и децата за избягване на прегръдки и ръкостискане и 

ограничаване на контакта с други хора или докосване на предмети, освен ако не е необходимо. 

 

 

 

 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handrub_20100428.JPG?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handwash_20100428.JPG?ua=1
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Чистота, хигиена и пространствена вентилация 

Алкохолен разтвор (съдържание на алкохол > 60%) се поставя на всеки вход на залата / зоната за 

заетост или други общи помещения на ЦЗДДЗ. Правилната хигиена на ръцете трябва да се извършва 

на входа и изхода на помещението (надземни и почивни паузи). Контейнерът с алкохолния разтвор 

трябва да бъде разположен близо до входа / изхода на помещението / работната зона и трябва да се 

използва под надзора на отговорния екип на ЦЗДДЗ. Препоръчва се препоръките на Световната 

здравна организация относно правилната употреба на алккохолни дезинфектанти от страна на 

персонала и децата да бъдат публикувани вътре и извън всяка класна стая  

(https://www.who.int/gpsc/5may/tools /handrub_20100428.JPG?ua=1) 

Стаите / работните места и останалите помещения като цяло се почистват ежедневно, следвайки 

инструкциите за почистване, както и: 

• Ежедневно и щателно почистване и дезинфекция на често използвани повърхности на допир като 

дръжки, бюра, мебели, перила за стълби и парапети, кранове и особено детски бюра / мебели и др., 

с 3% разтвор на белина (1 част белина в 30 части вода). 

• Ежедневно почистване и дезинфекция на тоалетната и повърхностите на пространството с 3% 

разтвори на белина (1 част белина в 30 части вода). При използване на тоалетната, се препоръчва да 

се затвори капака преди да се пусне водата. Също така измиване на ръцете ПРЕДИ И СЛЕД 

използванена тоалетната. Много важно: избягвайте струпването в закритите зони на тоалетната. 

Броят на децата, влизащи в тоалетната, се проверява, за да се избегнат струпванията в тези 

помещения колкото е възможно повече. 

• Ежедневно почистване на пода с дезинфекционни разтвори 

3% разтвор на белина (1 част белина на 30 части вода). 

• Систематична и адекватна вентилация на всички помещения както по време на работа, така и по 

време на почивките. 

• Почистването в ЦЗДДЗ се извършва с ръкавици и работни униформи. След употреба се изхвърлят. 

Използването на ръкавици за еднократна употреба по никакъв начин не замества измиването на 

ръцете, което трябва да се извършва след всяко почистване. 

(8) 

Здравен протокол за центровете за закрила на детето и детска заетост 

Проява на симптоми на заразяване с коронавирус 

Ако дете или член на персонала на ЦЗДДЗ има симптоми на респираторна инфекция (кашлица, хрема 

и др.) и / или треска, то те трябва да останат у дома. Съответно, родителите / настойниците на детето 

незабавно да комуникира с личния лекар / педиатър и да уведомят ръководителя на ЦЗДДЗ, за да 

предприеме той/тя всички необходими мерки, които се определят от протоколите за такива случаи. 



Родителите / настойниците са отговорни за измерването натемпературата и ежедневното 

наблюдение на всички симптоми, проявени от децата, преди да те напуснат дома си. 

В ЦЗДДЗ има специални термометри за вземане на температурни проби на отделни групи деца всеки 

ден, както и за измерване на температурата в случай на повишаване. Във всяко училище трябва да се 

води ежедневен писмен протокол – регистър на измерената температура. 

В случай на потвърден случай на коронавирус в ЦЗДДЗ механизмите на Министерството на 

здравеопазването за по-нататъшните подходящи действия се задействат, съгласно действащите 

протоколи. 

В случай, че симптомите (респираторна инфекция, треска и др.) се появят по време на присъствието в 

ЦЗДДЗ или има подозиран за случай на зараза в ЦЗДДЗ, управляващото лице (както е обяснено в 

параграф "Планиране" на този протокол) трябва да приложи следните действия със спокойствие и 

уважение към личните данни на лицето със съмнения за зараза, независимо дали той е дете или 

член на персонала: 

(9)  

Здравен протокол за центровете за закрила на детето и детската заетост 

Подход към лица със съмнения за зараза или заразени с коронавирус 

Основните симптоми на COVID-19 са общо неразположение / треска, температура, кашлица, 

главоболие, болки в гърлото, диария/. 

Деца, ръководители на екипи или друг персонал не трябва да посещават ЦЗДДЗ, ако: 

• Самите те имат симптоми на лица със съмнения за зараза и / или има съмнения, че са 

заразени с вируса; 

• Съмнения, че са заразени с вируса поради влизане с контакт през последните 14 дни с 

потвърден случай на носител на вируса. 

• Имат положителен тест за COVID-19  

В такъв случай изпълнителният директор на ЦЗДДЗ трябва да бъде информиран незабавно. 

1. Подход към лице със съмнение за налична зараза, което развие симптоми на коронавирус по 

време на престоя си в ЦЗДДЗ: 

• Поставяне на обикновена хирургическа маска  

• Ако е дете - изолация в специално, добре проветриво помещение, което ще бъде 

предварително определено, докато не бъде предадено от ЦЗДДЗ на родителите / 

настойниците. 

• Предоставяне на маска на родителя / настойника, при идването  му в ЦЗДДЗ, инструктира се 

да транспортира детето до дома с кола, то трябва да седи на задната седалка с отворен 

прозорец и след това да се свърже с педиатър / личен лекар (при условие, че се касае за леки 

случаи, в противен свързане с тел. 1420 г.). 



• След като детето напусне конкретното помещение, то трябва незабавно да се дезинфекцира 

според указанията на Министерството на здравеопазването за дезинфекция на несанитарни 

помещения. 

• Ако става въпрос за персонал (възрастни), лицето се извежда от ЦЗДДЗ, прибира се вкъщи и 

директна комуникира с личния лекар/ педиатър за наблюдение и провеждане на тестове, ако 

е необходимо. 

(10) 
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Прилагане на основните предпазни мерки при контакт срещу слюнкови капчици от страна на 

персонала, участващ при овладяването на предполагаем инцидент (маска, ръкавици, правилна 

хигиена на ръцете). 

Докато чака резултата от теста, детето / служителят остава у дома си и носи маска, стои в добре 

проветриво помещение, далеч от другите лица в къщата. 

В случай, че детето влезе в близък контакт с лице със съмнение за зараза тогава детето отново остава 

у дома в очакване на резултата от лабораторния тест на предполагаемия заразен. Ако детето влезе в 

близък контакт с потвърден случай на носител на вируса, тогава то остава вкъщи 14 дни под грижите 

на личния си лекар/ педиатър. 

2. Подход към лице,за което се предполага, че е носител на заразата, което е било в ЦЗДДЗ през 

предходните дни: 

• Ако за дете или ръководител на екип има съмнения за коронавирус, до излизане на 

резултатите от теста, децата, родителите и служителите на ЦЗДДЗ трябва да бъдат 

информирани за необходимостта от продължаване на мерките за здравна безопасност. 

• Децата могат да продължат да работят нормално. 

• Ако самите деца развият симптоми, те не трябва да ходят в ЦЗДДЗ,но следва да информират 

изпълнителния директор на ЦЗДДЗ. 

3. Подход при отрицателен тест за коронавирус 

В такъв случай възрастният или детето ще се върне в ЦЗДДЗ след най-малко 3 дни след изчезването 

на температурата и отшумяването на симптомите. 

(11) 
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4. Подход към лице - потвърден носител на вируса, което е било  в ЦЗДДЗ през предходните дни 

В случай, че се потвърди, че дете или служител на ЦЗДДЗ е носител на коронавирусната инфекция, 

Отделът за епидемиологично наблюдение и инфекциозни заболявания трябва да се информира 

незабавно и веднага да се приложат процедурите за проследяване с цел установяване на близки и 

периферни контакти.  



Дирекцията за епидемиологично наблюдение и инфекциозни заболявания ще информира ЦЗДДЗ и 

Здравната служба. ЦЗДДЗ трябва да предостави списък с имената на другите деца в групата/ класа и 

служителите от персонала, които ще се считат за близки контакти, както и списък с имената на 

останалите деца и служители на ЦЗДДЗ, които също ще се считат за близки контакти. 

Тези лица трябва да бъдат изолирани в продължение на 14 дни и да бъдат подложени на изследване 

за коронавирус. 

∙ При завръщането си в ЦЗДДЗ (ръководител на екип, дете или близки контакти), тези лица трябва да 

предоставят медицинско свидетелство, че не са болни от коронавирус. 

Що се отнася до дезинфекцията, помещението и другите такива, където е засечен случаят, трябва да 

бъдат дезинфекцирани в сътрудничество със здравните служби веднага след потвърждаването на 

положителен тест. 

За близък контакт се определя престоят в едно и също помещение с потвърденото за заразено лице 

за повече от 15 минути и на разстояние по-малко от 2 метра. 

(12) 
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Планиране на мерки за безопасност в ЦЗДДЗ 

Правилно планиране на всички ЦЗДДЗ с цел постоянна готовност и правилна подготовка. 

Собственикът / управителят поема планирането, организацията, координацията и надзора за 

стриктното прилагане на здравния протокол по въпросите на корона в ЦЗДДЗ и с е отговорен за 

следното: 

• Информиране на останалия персонал и децата относно въпросите във връзка с COVID-19. 

• Информиране на персонала за случаите на инфекция с COVID-19. 

• Прилагане на мерките за превенция и защита (кои са те, как се спазват и кой контролира 

спазването им ежедневно и в кои помещения). 

• Информиране на родителите / настойниците за начина на работа и за мерките, които ще се 

прилагат от ЦЗДДЗ в условията на пандемията от коронавирус. 

• Използване на алтернативни начини за комуникация, когато е необходима комуникация 

между служителите, за да се гарантира спазването на посочените разстояния (по телефон, 

онлайн, когато е необходима среща на повече хора, спазване на разстоянията, краткост) 

• Определят се процедурите за надзор и прилагане на здравния протокол и като цяло 

защитните и превантивните мерки. 

• Където е приложимо, се назначават лица, които ежедневно проверяват избягването на 

струпване и спазването на разстоянията през почивките, в тоалетните и т.н. 

(13)  

Здравен протокол за центровете за закрила на детето и детска заетост 

Взимане мерки за задължителното измиване ръцете на всички деца преди почивката и преди ядене. 



Обявления и подходящи маркировки се поставят на видими места в работната стая за да се 

поддържа физическото и социалното разстояние. 

Почистването и дезинфекцията на санитарните помещения се планира и контролира систематично. 

Собственикът / управителят се грижи за осигуряването на всички предоставени консумативи 

(почистващи материали, течен сапун, антисептици, салфетки, торби за боклук и др.) Същият 

проверява дали хартиените кърпи и антисептика редовно се допълват. 

Проверява се регулярната естествена вентилация на залите / работните места. Препоръчва се по 

непрекъсната вентилация на пространството. По отношение на климатиците и вентилаторите трябва 

да се спазват инструкциите на Дирекцията по електрически механзми. 

Създават се механизми за непрекъсната информация и мониторинг на инструкциите на 

Министерството на здравеопазването и други компетентни органи по отношение на превенцията и 

лечението на случаи на COVID-19. 

Планът за действие на ЦЗДДЗ се прилага в случай, че дете или член на персонала прояви съмнение 

за зараза или се потвърди, че се е заразил или възстановил от COVID-19. 

Където е възможно, се приготвя специално помещение за изолация, в случай че дете или член на 

персонала прояви симптоми по време на присъствието си в ЦЗДДЗ. 

(14)  
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Функциониране на ЦЗДДЗ 

В допълнение към прилагането на всички разпоредби на този протокол, по време на 

функционирането на ЦЗДДЗ трябва да се спазва следното: 

1. В случаите, когато ЦЗДДЗ използва стаите в начално училище, преди и след края на уроците, 

всички повърхности (дръжки, копчета, мебели, бюра, столове и др.) трябва да бъдат 

дезинфекцирани / почистени. За да се улесни процесът на дезинфекция, програмата трябва да  бъде 

диференцирана, така че да се започне с почивка и надзор над децата и чак след почивката да следва 

храненето. 

2. По отношение храненето на децата от ЦЗДДЗ трябва да се вземат следните мерки: 

Забранено е използването в кухнята на ЦЗДДЗ за приготвяне на храна. Приготвянето на храна в 

района на ЦЗДДЗ е разрешено само в случаите, когато те разполагат с кухни, одобрени от здравните 

служби на Министерството на здравеопазването. В тези случаи храната, която се приготвя, ще се 

дава на децата в индивидуални затворени опаковки за еднократна употреба. Същото важи и за 

приборите за хранене и чашите. 

Храната, доставена от одобрени заведения за хранене, ще се дава на децата в индивидуални 

затворени опаковки за еднократна употреба. Същото важи и за прибори за хранене и чашите. 

Собственикът / управителят на ЦЗДДЗ трябва да следи за спазването на съответните стандарти / 

указания / разпоредби за доставката, приготовлението, сервирането и транспортирането на храната, 

която се предлага на децата. 



В никакъв случай не е разрешено споделянето на подноси, чинии, чаши и други прибори за 

хранителни цели, а хранителните остатъци да се изхвърлят в затворен контейнер. 

Храненето да се извършва в помещение, което преди това е било правилно дезинфекцирано и да се 

спазват всички хигиенни правила, както и правилата относно разстоянията между децата и 

персонала, наемане на деца в районите (напр. внимателно измиване на ръцете, разстояния за 

безопасност и т.н.) 

(15)  
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3. По време на работата на ЦЗДДЗ, персоналът на  ЦЗДДЗ се грижи за прилагането на всички 

разпоредби на този протокол. 

4. В случаите, когато в ЦЗДДЗ се използват легла за почивка / сън на децата, тогава всяко дете трябва 

винаги да използва едно и също легло през цялото си обучение в ЦЗДДЗ. Освен това трябва да се 

спазват предписаните разстояния между децата, както са дефинирани в този протокол. Също така 

всяко дете трябва да използва само същите или свои собствени чаршафи, възглавници и т.н., тъй като 

споделянето на предмети е забранено. Препоръчва се редовна смяна и почистване на спалното 

бельо. 

Помощ и поддръжка 

За помощ или разяснения можете да се свържете с местните областни социални служби за ,на 

следните телефонни номера: 

Област Никозия: 22804630 22804714 22804643 22804631 

Област Лимасол: 25804497 25804524 25804501 25804579 

Област Ларнака: 24800167 24800102 

Област Пафос: 26821601 26821610 

Област Фамагуста: 23811731 23811750 

 

 

 


