
Приложение 1 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие и споделена отговорност 

 
Долуподписаният 

.............................................................................................................................................................. 

/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

Долуподписаният 

.............................................................................................................................................................. 

/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

 

родители/настойници на 

.............................................................................................................................................................. 

                                                                 /име, презиме, фамилия на детето/ 

 

от група ..................................... 

 

Запознати сме че: 

 Детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания 

за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може 

да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19; 

 При необходимост от консултация с екипа на детската градина да я осъществим при 

възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични 

предпазни средства; 

 Е необходимо да съдействаме за изпълнение на предприетите от детската градина 

противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на 

децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън 

институцията; 

 

Декларираме че: 

 Детето ни не е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно 

заболяване през последните дни; 

 Не ни е известно член от нашето семейство и близкото ни обкръжение да е заразен с 

COVID-19; 

 Ще следим температурата на детето си и ще го оставим вкъщи, за да се 

консултираме с личния лекар при температура, по-висока от 37.2°С и/или 

грипоподобни симптоми; 

 Следва да се обърнем към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и ще 

заведем детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно; 

 Ще организираме незабавно взимане на детето, в случаите когато бъдем уведомени 

от медицинско лице, че проявява признаци на заболяване;  

 При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на 

детето ни веднага ще уведомим директора на детската градина и ще преустановим 

посещението му в детското заведение. 

 Приемаме да спазваме общите правила за противоепедемичен контрол и Вътрешни 

правила за организиране на дейността в детската градина в условията на COVID-19; 

 

Дата:………………..      Декларатор:………………. 

/подпис/ 
                                                                                  Декларатор:………………. 

/подпис 


