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Мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на работното място
във връзка с превенция на служителите от CO V ID -19

I. Хигиена на работното място:

• Избягвайте събирането на много служители в едно помещ ение.
• Погрижете се работното място да е чисто и хигиенично.

S  Редовно избърсвайте с дезинф ектант повърхностите (бю ра и маси) и предметите 
(телефони, клавиатури.

S  М ийте си ръцете редовно - ръцете се измиват при възмож ност на всеки два часа с 
миещи препарати, а след това се използва дезинфекциращ  препарат или два пъти дневно. 
Същ ествува риск от заразяване на ръцете при докосване на дръжки на врати, копчета на 
асансьори, перила на стълбищ а и други повърхности до които имат допир много хора.

^  Избягвайте да пипате лицето си и най-вече очите, носа и устата!
^  Често проветрявайте помещ енията минимум на два часа.
S  Измивайте ръцете си първо с почистващ и препарати, а след това и с дезинф ектант 

или почистващ и препарати преди да влезете и излезете от тоалетната и банята.
^  П оддържайте личната си хигиена, използвайте собствени чаши или ако няма 

възмож ност не използвайте посуда за общ а употреба, освен ако не е чиста.
S  И зползвайте средства за дезинфекция в залите за срещи, за почистване на

клавиатури и мишка, дистанционни особено преди провеждане на срещи.
S  П очиствайте често персоналните клавиатури и мишка с дезинф ектант.
S  Не оставяйте използвани опаковки на масата, използвайте кош четата за боклук, по 

възмож ност нека да са със затворени с капаци.
^  Носенето на маска е лична нужда. Р2 маски и N95 маските са най-ефективни.
S  Ако кихате и трябва да прикриете устата си използвайте или тъкан, или прикрийте 

устата си с лакътя, по този начин ще възпрепятствате разпространяването на потенциални 
микроби.

/  П оставяйте предпазните маските, спазвайки необходимите правила и хигиенни 
норми.

S  Задълж ително уведомете ЛИЧНИЯ си ЛЕКАР, както и Вашия мениджър/пряк 
ръководител ако Вие или някой от Вашето семейство не се чувства добре.

S  Всеки, който има дори лека настинка, или много слаба висока температура, е
препоръчително да си остане у дома, да уведоми личния си лекар и ръководството на 
училищ ето.

S  Всяка сутрин преди работа измервайте Вашата телесна температура. Ако имате 
температура над 37.0°С информирайте Вашия личен лекар и Работодател.

S  Всеки, който има дори лека настинка или е с температура над 37,0°С - да не се 
допускат до работното място или веднага да го напуснат. При тем пература над 37,3°С 
лицата да останат под домаш на карантина.

II. Когато служителите се върнат от пътуване:
• Ако сте се върнали от зона с разпространение на C 0VID-19 трябва сами да се следят 

за симптоми в продължение на 14 дена и да си мерят тем пературата два пъти дневно.
• О бадете се по телефона на личния си лекар или на местната здравна служ ба и им



предоставите информация за това къде са пътували и какви са симптомите ви, ако имате 
такива.

• Ако развиете дори лека настинка или са с температура (над 37,3 градуса), трябва да 
си останат у дома и да се изолират от други хора. Избягвате близък контакт ( над 1,5m или 
по-малко) с други хора, вклю чително членове на семейството.

• При задълбочаване на симптомите от кашлица, задух или затруднено диш ане, 
повиш ена температура, отпадналост и необяснима умора обадете се по телефона на личния 
си лекар или на местната здравна служ ба и да ги информирайте за здравословното си 
състояние. От личният лекар ще получите информация какво да предприемете като 
действие.

III. При контакт с доказано носителство или заболял работещ /лице
• При контакт със заболяло лице на работното място, контактните лица същ о се 

подложат под 14 дневна домаш на карантина.
• Следете здравословното си състояние, когато сте поставени под домаш на карантина 

и се наблю давайте.
• Ако развиете дори лека настинка или температура (над 37,3 градуса), трябва да 

останете у дома и да се изолирате от други хора. Избягвайте близък контакт ( над 1,5ш или 
по-малко) с други хора, вклю чително членове на семейството.

• При задълбочаване на симптомите от кашлица, задух или затруднено диш ане, 
повиш ена температура, отпадналост и необяснима умора обадете се по телефона на личния 
си лекар или на местната здравна служба и да ги информирайте за здравословното си 
състояние. От личният лекар ще получите информация какво да предприемете като 
действие.

IV. Ако пътувате с градски транспорт до работа, спазвайте следното:

• Носете Р2 маска (или N95 маска). Ако маската е за многократна употреба, когато не 
я носите я съхранявайте самостоятелно в затварящ  се плик, като всеки път когато я слагате 
и сваляйте дезинфектирайте Вашите ръце.

• М инимизирайте физическия контакт или контакта в непосредствена близост с 
кашлящи и подсмърчащи хора.

• Не докосвайте Вашето лице, например носа, устата и не консумирайте хранителни 
продукти в общ ествения транспорт.

• И зползвайте средства за дезинфекция на ръцете, колкото може по-често след 
слизане от общ ествения транспорт.

V. У дома, с Вашето семейство
• Проверявайте редовно как се чувствате вие и членовете на Ваш ето семейство. 

Премерете температурата си, ако не се чувствате добре.
• Прилагайте силни хигиенни практики у дома, както го правите на работното място.
• Ако домът ви има вентилационна система, почиствайте филтрите еж еседмично или 

на две седмици.
• Когато посещ авате магазини, носете Р2 маска (или N95 маска) и избягвайте да 

докосвате с ръце лицето си.
• Почивайте си достатъчно, за предотвратите изтощ ението на тялото си.
• Обучете членовете на Вашето семейство да контролират замърсяването, 

изхвърляйки всичко в коша, покривайки устата и носасипри кихане, старателно почистване 
на храна и прибори.

• Всеки член от семейството да има собствена хавлия за подсуш аване, която да се 
подменя максимално през ден.



• Не консумирайте сурови храни от животински произход. Задълж ителна е 
термичната обработка на храната!

Мерки и мероприятия за предпазване от зараза и ограничаване на
разпространението на COVID-19
За персонала
1. Всички посетили от рисковите страни Италия, Испания, Китай, Ю жна Корея, Иран, 

Австрия и други страни засегнати от COV ID -19 и да се явят на работа след 14 дни престой 
вкъщи. Изискването се спазва и когато сме били в контакт с лица с доказано носителство 
на корона вирус.

2. Работещи или посетители с температура над 37,0°С - да не се допускат до работното 
място или веднага да го напуснат. При температура над 37,3°С лицата да останат под 
домаш на карантина.

3. А дминистративният персонал, при възмож ност/част от персонала да премине на 
дистанционна работа (хоум офис). Работещи с рискови заболявания, като диабет, сърдечно 
съдови заболявания, хронични дихателни заболявания (бронхит, астма, ХОББ) е 
препоръчително да не се явяват на работа и/или да им се осигури работа от къщи (хоум 
офис).

4. Спазване на стриктна лична хигиена - ръцете се измиват при възмож ност на всеки 
два часа с миещи препарати, а след това се използва дезинф екциращ  препарат.

5. Д а се използват еднократни хартиени кърпи за подсуш аване на ръцете.
6. За работещи със съпътстващ и заболявания, препоръчваме използване на хранителни 

добавки за повиш аване на имунитета - напр. витамини (D, С), Цинк, противовирусни 
препарати.

7. При работещ и, при които директния контакт с други хора неможе да бъде избегнат, 
да се спазва дистанция от 1.5m; препоръчваме да се използват маски

8. Лицата с хронични заболявания е препоръчително да се организират с работа от 
вкъщи.

9. При контакт със заболяло лице на работното място, контактните лица същ о да се 
подложат под 14 дневна домаш на карантина.

10. Всички да се запознаят в оценката на риска за защ ита на работещ ите от рискове, 
свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

За помещ енията
1. Д а се почистват всички повърхности с дезинфекционни препарати - под и 

повърхности - минимум два пъти дневно, а за помещ ения с по-голям брой хора или поток от 
хора на 2 часа.

2. Да се проветрява помещ ението на 2 часа.
3. Използваните за почистване кърпи да се ползват еднократно през деня. П овторната 

им употреба да е след изпиране на висока температура.
4. При почистване да се използват еднократни ръкавици.
5. При почистване да се използват еднократни маски или маски със сменяем филтър.
6. И зползваните лично предпазни средства да се съхраняват в плътно затворени 

пликчета и в кофи с капак 3 дни.
7. При контакт със заболяло лице на работното място, работното им място и 

помещ енията (повърхности и подове) да бъдат щателно дезинф екцирано с хлор-съдържащ и 
препарати или такива, включващи в състава си поне 70% разтвор на етанол.


