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Как се разпространява COVID-19
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В случай на COVID-19, при кашляне и кихане 

се отделят капчици заразена течност. При 

попадане в/у повърхности – бюра, маси, 

телефони, заразяването става чрез 

докосване на замърсени предмети и след 

това докосване на очи, нос или уста

Рискови групи: възрастни хора, хора с 

отслабнала имунна система, диабет, 

сърдечно - съдови и белодробни 

заболявания

Замърсяването върху повърхности, 

докоснати от служители и клиенти е един от 

основните начини за разпространение на 

COVID-19

Първи симптоми: развитие на лека суха 

кашлица и температура над 37 градуса 



Превенция

Лична хигиена

− Редовно миене на ръцете със сапун или почистване с дезинфектант

− Използване само на хартиени кърпи за еднократна употреба

− Изхвърляне на замърсен материал (напр. носна кърпа) в кошчето за отпадъци

− Избягвайте да докосвате лицето си, особено устата, очите и носа

− Проветрявайте редовно 

Контакти между хората

− Спазване на дистанция минимум 1.5 м. между хора, избягване на ръкостискане

− Избягване на групови събирания (работни срещи, обучения и т.н.), посещения на 

места със струпване на много хора, намаляване на професионалните и социални 

контакти

− При възможност, използвайте телефон или интернет.

− Избягване на всички неналожителни командировки и срещи, особено на служители, 

които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители, 

страдащи от диабет, сърдечно-съдови заболявания или белодробни заболявания)
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Превенция
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Превенция
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Превенция

Пътувания

− Намалете и по възможност преустановете пътуванията, особено в чужбина, особено 

в държави с повишен риск и предупреждение за преустановяване на пътувания. 

Актуална информация можете да намерите в сайта на Външно министерство: 

https://www.mfa.bg/bg/situationcenter

Спазвайте Националните указания и мерките по време на 

извънредното положение

Информираност

− Следете съобщенията на Националния оперативен щаб

− Информирайте се редовно от достоверни източници за ситуацията в света, 

България, както и относно по-детайлни съвети за предпазване. Възможни интернет 

източници:

− Световна здравна организация (на английски) https://www.who.int/

− Министерство на здравеопазването 

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/?category=3

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-

na-telefo/

- Гледайте видеото на НЦЗПБ и СЗО:

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

7

https://www.mfa.bg/bg/situationcenter
https://www.who.int/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/?category=3
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg


Превенция
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Когато служител се върне от пътуване трябва 

− да спазва карантина, ако бъде наложена такава

− да информира ръководителя си, за да се вземат подходящи мерки ако се 

налага 

− да следи за симптоми в продължение на 14 дена

− да си мери температурата два пъти дневно

− ако развие дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 

градуса), да си остане у дома и да се изолира от други хора, да се обади по 

телефона на личния си лекар и да предостави информация за това къде е 

пътувал и какви са симптомите

Сега е моментът да се подготвим за COVID-19. Няколко прости 

превантивни мерки и добро планиране мога да се окажат от огромна 

полза. За да защитим себе си, семействата си и колегите си, за да 

успеем да подсигурим критичните дейности, за които сме отговорни, 

трябва да действаме незабавно.



Действия при установен случай на заразен  с 
COVID-19

Действия на заразеният:

Останете вкъщи незабавно, когато разпознаете симптомите на 

вируса, задължително останете в изолация

Незабавно напуснете работното място, когато разпознаете 

симптомите на заболяване

Свържете се с личния лекар по телефона и уведомете директора 

по телефона. Не е задължително да отивате в лечебно заведение, 

следвайте указанията на личния лекар.

Избягвайте близък контакт с незаразени хора

При въпроси относно COVID-19 можете да се обадите на 

национален телефон 02 807 87 57

Контактните колеги се поставят под карантина в домашни условия 

за тестове и до излизане на резултатите от тях е необходимо да се 

изолират

При наложена карантина е задължително спазването на условията 

на карантината и изолиране вкъщи. 9



Действия от страна на директора при установен 

случай на заразен  с COVID19

Уведомяване на РЗИ Пловдив 

Контактните се поставят под карантина в домашни условия за тестове 

и до излизане на резултатите от тях – от здравните институции

Дезинфекция на работните места, до които служителят е имал достъп -

помещения, бюра, офис оборудване и др.

Недопускане на други служители до не дезинфекцирано работно 

пространство
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План за действие и мерки

Директора разработва план за действие и допълва с мерки в 

зависимост от развитието на ситуацията, за които ще бъдете 

регулярно информирани

Необходимо да се въведе организация, при която хората не се 

събират заедно всички, а част от хората са вкъщи в отпуска или 

работа от вкъщи, а друга част – на различни локации, с цел да се 

гарантира, че в случай на зараза броят на колегите, които са били в 

контакт със заразения ще е нисък.

Поетапно ще отпадат дейности, за което ще бъдете информирани 

своевременно. Важно е да успеем да поддържаме критичните ни 

дейности.
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