


























3. Мед. сестра информира учителките на групата и пом. възпитателите, а при тяхно 
отсъствие - заместникът, за специфичните особености на детето/децата от групата с 
хранителна или друга алергия; 

4. Мед. сестра дава точни и ясни указания на кухненския персонал при необходимост от 
приготвяне па храна за тези деца. 

5. В случай на невъзможност за осигуряване на подходяща храна и при желание на роди-
телите. след писмено разрешение от ОДБХ- гр. Пловдив, в ДГ може да се внася при-
готвена от родителите храна /писмо с изх.№15ВК 1653/15.10.2015г. на Община Пловдив/. 

(10) В ДГ сс използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, 
съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни акгове по неговото прилагане. 
Храните сс придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото 
законодателство. При доставките се следи за качеството на приеманите продукти или за 
изписания на опаковката срок на годност при най-малкото съмнение за негодност за 
консумация на продукта, същият се отделя и се връща на фирмата доставчик. 

(II )Не се допуска внасянето па хранителни продукти, от персонал и родители, за консумация 
от децата. 

(12) Изключение се допуска при организиране па празници и рождени дни. при следни-те 
условия: внесените продукти са пакетирани и нс се консумират в ДГ . 

VIII. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 45. Медицинското обслужване се осъществява от медицинско лице, съгласно Наредба № 3 
от 27.04.2000г. за здравните кабинети в ДЗ и училищата и Наредба № 3/05.02.2007 на МЗ за 
здравите изисквания към ДГ. 

Чл. 46. Задълженията и отговорностите на медицинското лице са регламентирани в 
длъжностната характеристика, утвърдена от кмета на район „Северен" и в Правилника за 
вътрешния трудов ред на ДГ. 

Чл. 47 (1) В ДГ ..Захарно петле" са обзаведени здравни кабинети, съгласно приложението на 
Наредба № 3/27.04.2000г. 

(2) В здравните кабинети сс осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето 
на децата от ДГ „Захарно петле", ул. „П. Шилев" № 1, с втори адрес ул. „1 'ен. Кутузов" № 4 

(3) Дейността па здравните кабинети сс осъществява от медицински сестри, всяка от които 
осъществяват слсдните дейности: 

1. провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите 
фактори в детската градина; 

2. наблюдава физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата; 
3. приема, проверява и съхранява медицинските документи на децата ог ДГ. регистрира 

здравното и имунизационно състояние на децата в градината; 
4. води и съхранява документацията на здравния кабинет; 
5. организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за 

предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и 
паразитните заболявания в детската градина; 

6. медицинската сестра изготвя анализ на здравословното състояние на обслужваните от 
нея деца; 

7. системно наблюдават физическото и нервно - психическо развитие на децата; 
8. работи в постоянен контакт с родителите; 






























