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Във връзка с изискавнията и спазването наредбата за здравословно хранене на деца
та
в
детските заведения
Регионаланата здравна инспекция във
Видин
организира редица срещи с директори на детски
заведения във Видин
и региона и с медицинските лица, които са задължени да изготвят седмичните и
месечните менюта. Това каза пред Радио “Фокус”- Видин д-р Марияна Чавдарова,
началник отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" към
Регионалната здравна инспекция Видин. По думите й от институцията предвиждат на
тази среща да присъства и представител на общината, за да може да отговаря на
въпросите свързани с финансирането и доставката на хранителните продукти. Що се
отнася до проверките в детските заведения, свързани със спазването на тази наредба,
д-р Чавдарова каза, че все още не са започнали такива. “Проверките не са започнали,
тъй като предвиждаме първо да премине самото обучение с разяснения по наредбата и
след това вече да се проверяват резултатите от тези срещи”, уточни експертът. Тя
допълни още, че Регионалната здравна инспекция във Видин следи от години
храненето в детските градини, като ежемесечно в институцията се изпращат
изготвените менюта и голяма част от изискванията в тази нова наредба са се спазвали
и до сега. Малко по-сложна е ситуацията в малките населени места свързана с, тъй
като според Чавдарова , финансирането и транспорта там са по-сложни, както и
малкият брой деца, които посещават заведенията в тези населени места. “Смятам, че
със съвместни усилия ще съумем да въведем и там всичките норми, които са
необходими за спазването на наредбата’, допълни още експертът. “Тази наредба касае
нас като контролен орган да следим за спазването на наредбата относно
здравословното хранене на децата, но проверките за качеството и съхранението на
хранителните продукти ще се следи от Агенцията по безопасност на храните”, заключи
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Чавдарова.
Радио "Фокус" - Видин
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