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Локдаун от 14.12.2020 до 10.01.2021 

 

Пандемията от коронавирус е толкова динамична, че през тази година постоянно 

ни принуждава да предприемаме краткосрочни действия. И сега е такъв случаят. 

Това е необходимо поради разрастващото се заразяване и напрегнато 

положение в интензивните отделения на болниците. Социалният живот трябва 

да бъде изключен до известна степен, колкото е възможно. Детските заведения 

също могат да допринесат за това. 

 

За периода от 14 декември 2020 г. до 10 януари 2021 г. важат следните указания 

относно дневните детски заведения: 

 Прилагат се планираните времена на затваряне. 

 Няма да бъдат преустановени предложенията за предоставяне грижи за 



 

 

деца, т.е. няма забрана за достъп до детско заведение (както беше 

обявено през пролетта). 

 Гарантира се осигуряване на грижи за деца: децата, за които е наложително 

да посещават детско заведение, ще получат предложение. 

 В случай, че някои родители се нуждаят от помощ и грижи за деца, те ще ги 

получат. Това важи категорично и при наличие на частни причини. Нито 

едно дете не трябва да пострада от този локдаун. Обърнете се с доверие 

към Вашата детска градина или се свържете с лице, работещо в детско 

заведение. 

 От 14 декември 2020 г. до 10 януари 2021 г. посещението на деца в 

детските заведения трябва да се намали до минимум. 

 Затова спешно се призовават всички родители да използват 

настоящото предложение единствено, ако това е абсолютно 

необходимо. И без друго дните в коледния период и прехода между 

годините са неработни за много семейства. Молим всички родители: 

използвайте всички други възможности, за да съгласувате и съвместите 

Вашите професионални задължения и грижите за децата, и, ако Ви е 

възможно, не водете детето си в детската градина! 
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