Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и
училища в условията на COVID-19
Въпрос: При положителен случай на COVID 19 в детска ясла, детска градина
или училище контактните деца се поставят под 10 дневна задължителна карантина с
предписание от РЗИ. Има ли право родителят на контактното дете на парично
обезщетение за издаден болничен лист от личния лекар за временна нетрудоспособност
за гледане на карантинирано дете, включително и на здраво дете върнато от детска
ясла, детска градина или училище за тези 10 дни?
Отговор: Принципите и редът за установяване на временна неработоспособност
и издаване на болничен лист са регламентирани в Наредбата за медицинската
експертиза (НМЕ) и Правилника за устройството и организацията на работа на
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от НМЕ болничен лист за гледане на деца от семейството
се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:
1.

за гледане на дете, посещаващо детско заведение, контактно със

заразноболен, задължително карантинирано в дома - до изтичане на карантинния
период;
2.

за гледане на здрави деца, посещавши детски заведения, върнати отгам

поради наложена карантина на тези заведения или на отделни групи — за срока на
карантинния период; болничен лист в случая се издава вы основа на служебна бележка
от директора на детското заведение за наличността и срока на карантината и за
невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група, където няма карантина;
служебната бележка се съхранява в лечебното заведение, което издава болничен лист за
гледане.
В действащото законодателство, под понятието ,детско заведение“ се разбира
детска ясла и детска градина, обединени детски заведения, специализираните
институции за предоставяне на социални услуги за деца, в които се отглеждат деца на
выраст от З до 7 години и други видове социални услуги, следователно училищата не са
детски заведения.
Съгласно становище на Министерство на здравеопазването и гореизложеното,
болничен лист за временна неработоспособност, за гледане на здраво дете (ученик),

поставено под карантина поради контакт с лице, с положителен тест за COVID-19, , не
се издава
На основание чл. 45, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) парично
обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна
неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за:
1.

гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване

или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна
выраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година;
2.

гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване

или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна выраст - до 60
календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на
семейството; в том срок не се включва времето за гледане на дете по т. З - 5;
З. гледане на дете под карантина до 18-годишна выраст, болно от заразна болест
- до изтичането на срока на карантината;
4.

гледане на болно дете до 3-годишна выраст, настанено в заведение за

болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през което осигуреният е бил в
заведението;
5.

гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина -

докато трае карантината.
Следователно, дори и органите на медицинската експертиза да издадат болничен
лист за временна неработоспособност, за гледане на здраво дете (ученик), под
карантина, НОИ няма да изплати парично обезщетение, на основание чл. 45, ал. 1, т. 5
от КСО.

