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                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МЕРКИ ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА КУХНЯ КЪМ ОБЩИНА 

СМОЛЯН 

 
1. Служителите в Детска кухня – Смолян се разделят на два екипа: 

а) Екип за подготовка на храна; 

б) Екип за доставка и раздаване на храна. 

   2.   Екипа за подготовка на храна отговаря за заявяване и приемане на хранителни продукти и за 

подготовката на  храната, като спазва всички противоепидемични мерки и други правила въведени в  

детските градини. 

 На работните си места служителите носят маски, ръкавици, работни престилки, шапки и подходящи 

обувки и друго облекло необходимо за работа      в кухня; 

 Преобличането се извършва на отделни обособени места, като се забранява влизането в кухнята с 

дрехи носени навън; 

 Забранява се  напускането на кухнята с дрехите предназначени за работа в нея; 

 Всички дрехи и предпазни средства се сменят и дезинфекцират в съответствие с указанията на 

Министерство на здравеопазването; 

 Всички служители  поддържат висока лична хигиена, като задължително се измиват със сапун и 

дезинфектант след ползване на тоалетна, при докосване на дръжки, брави, врати, плотове и други 

контактни повърхности. 

3. Храната се предава на екипа за доставка и раздаване на храна на изхода на кухнята на специално 

обособен кът, който се  дезинфекцира преди поставяне на съдове с храна. 

 Забранява се контакти  между двата екипа, като комуникацията между екипите се извършва  по 

телефон или при спазване на дистанция от минимум 2 метра. 

4. Екипът за доставка и развозване на храна получава храната от обособения кът, като спазва забраната 

за контакти и правилата за комуникация. 

 Шофьорите задължително носят маски за лице и ръкавици, а служителите раздаващи храната и 

предпазен шлем. Те спазват всички други противоепидемични правила въведени със заповед, 

правилник,  инструкция или друг акт на Министерство на здравеопазването. Автомобилите се 

дезинфекцират преди в тях да се постави готовата храна и след като върнат термофонните казани за 

измиване. 

 Разливните помещения се дезинфекцират преди да започне и след като приключи раздаването на 

храната, а ако процеса по раздаване на храна продължава повече от 1 час и 30 минути се прави и 

междинна дезинфекция. 

 Служителите раздаващи храната задължително дезинфекцират ръцете си след  предаването на храна 

на всеки родител.  

5. Използваните съдове се връщат  от шофьорите в кухнята, като ги оставят на обособените за това места. 

Преди да бъдат прибрани за измиване съдовете се дезинфекцират от служителите работещи в кухнята. 

6. Всички родители получаващи храна влизат в помещенията за раздаване по един и с предпазна маска на 

лицето. Те са длъжни да спазван социална дистанция от 2 м. пред входа на пунктовете за раздаване на 

храна. 

7. Купони се купуват по предварително изготвен график и правила изготвени от г-жа Мая Кисьова – 

инструктор по хранене, който не допуска струпване на много хора на едно място и осигурява 

необходимата социална дистанция между тях. 

 


