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РЕШЕНИЯ и начини за ВЪВЕЖДАНЕ в практиката на индивидуални чаши за
вода за многократна употреба за всяко дете в детските градини:


Решение: Комплект чаши от неръждаема стомана с индивидуална визия за всяко дете в група. Изпратете
запитване >>



Условия: Детските градини нямат и не могат да имат задължение за употреба на еднократни чаши. Виж защо >>



Право на избор: Имате право да изберете индивидуална чаша при спазване на изисквания за хигиенизация.



Изисквания за хигиенизация на индивидуална чаша: При едновременно спазени условия за (1) лично ползване
на индивидуална чаша с уникален символ; (2) само за вода, хигиенизацията на „индивидуалната чаша за вода за
всяко едно дете в група“ след всяка употреба не е задължителна по Наредба 3 1



Становище: Основава се на професионален правен анализ, който взима под внимание целия спектър от закони и
наредби на Република България, които имат пряко и непряко касателство към въпроса за това как децата в
общинските детски заведения да консумират здравословни количества вода, като в същото време се избегне
образуването на нерециклируем пластмасов отпадък в особено големи размери и като се спазят образователните
норми и се постигне максимално ефективно използване на делегираните бюджети. Вижте откъс от правния анализ
>>



Финансиране: Детска градина, Настоятелството, родители, спонсори. Резултат: 50% спестявания в първата учебна
година след въвеждането и 100% спестявания за всяка следваща година.



Добри практики: Индивидуалните чаши за вода:
o Да се хигиенизират поне веднъж дневно. В 16*00 ч. или по време на следобеден сън;
o Да се поставят на едно и също място, определено за всяко дете, с ясна индикация за принадлежност
(етикет с индивидуална визия или име и визия);
o Да се разполагат така, че чашите да са на отстояние една от друга, без риск от съприкосновение;
o Да се разполагат така, че да не може да се получи капков контакт от течност от една чаша в друга.
Подходящи за целта са: отделни етажерки, шахматно разположение при липса на етажерки и др.;
o Да се предвиди съхранение в закрит шкаф или съхранение на чашата с гърлото надолу, когато станцията
за вода се намира в помещението за игра и съществува риск от запрашаване.

Ползи: децата консумират здравословни количества вода без ограничения и без допълнителен разход; практикуват
грижа и отговорност; спестяват вода, препарати, скъпа електроенергия; гарантирана хигиена заради личната употреба
на съда и качествата на материала (инокс, алпака клас 18/10).
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Моля, ако по някакъв повод, получите различна трактовка на действащите наредби или указания за задължителна употреба на еднократни
съдове, да се обърнете към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие на info@ecovarna.info, и sabina.pecsd@gmail.com или към ЕС
„За Земята“ на desislava@zazemiata.org.

