Необходими медицински документи
при постъпване в детска градина и ясла!
Във връзка с указание на Министерство на здравеопазването, ви
уведомяваме, че новозаписаните деца, постъпващи за първи път в детска
градина и ясла, е нужно да представят всички документи, съгласно Наредба
№3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях:
1.Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, на която да
има: данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май
2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от
14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.).
/Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само
с разрешение на епидемиолога от РЗИ!/
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на
детето в детската градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното
постъпване на детето в детската градина;
4. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите,
извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.
5.Попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти с
родителите и личния лекар.
Всички деца при постъпване в градината представят попълнена декларация
и информирано съгласие /по образец на ДГ/
Бланката за попълване (с примерен образец), може да получите в детската
градина от медицинската сестра, учителите по групи или да изтеглите от сайта на
детската градина.
Няма да се изисква медицинска бележка за контактност! Обстоятелството, че не му
е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на
заразно заболяване през последните 14 дни, родителите ще декларират писмено.
Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, представят само здравния
картон от яслата или друга детска градина и медицинските изследвания в
зависимост от периода на отсъствие:
ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА




при отсъствали повече от два месеца – се представя еднократен отрицателен
резултат за чревни паразити;
при отсъствие повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен
резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, но само ако детето е
боледувало по епидемични показатели.

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е
НЕОБХОДИМО ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И ДА СПАЗВАТЕ ЗАПОВЕДИТЕ НА
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И УТВЪРДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

