
1 

ПРОЦЕДУРА 

за действия при наличие на болен служител, член на неговото семейство, 

близък или приятел. Как да се уведоми ръководството 

  

 В услията, в които сме поставени, ВСИЧКИ трябва да предприемем 

подходящи мерки за защита на здравето и безопасността си, това на членовете 

на нашия екип, техните семейства и общностите, в които живеем и работим. 

Особено внимание трябва да се обърне на хората, които: 

- проявяват някой от симптомите на COVID-19 на работното си място; 

- са били на работа през последните 14 дни и са уведомили ръковоството, че се 

разболява със симптоми на COVID-19; 

- в последните 14 дни са били на работа и им е потвърдена зараза с COVID-19. 

 

1. Какво означава близък контакт при опасни инфекции? 

 1) Директен контакт със заразен: 

- Живеещи в едно домакинство; 

- Пряк физически контакт с болен (например докосване); 

- Незащитен директен контакт със секрети на болен (при кихане, кашляне и 

т.н.); 

- Пребиваване в една и съща стая на разстояние по-малко от 2m и с 

продължителност над 15 минути; 

- Медицински и лабораторен персонал, който оказва грижи за болен; 

- Общ полет със самолет с болно лице; 

- Пребиваване на летище. 

 2) Индиректен контакт с болен: 

- Контакт с лице, което е имало контакт със заразен; 

- Член на домакинството е имал контакт с болен. 

 

2. Какви мерки трябва да се предприемат при доказвне на положителна 

проба за COVID-19 на наш служител, член на неговото семейство, близък 

или приятел? 
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 При наличие на потвърден случай на коронавирус във фирмата 

/предприятието, детската градина, училището/ е необходимо незабавно да бъдат 

взети мерки за ограничаване на предаването на заразата от работодателя и 

всички служители като се спазват следните правила: 

 да се поддържа много добра хигиена на ръцете; 

 кихане и кашляне да става само в салфетка или в лакътя. След това 

салфетката се изхвърля и се измиват ръцете; 

 редовно да се почистват всички работни повърхности и предмети; 

 да не се споделят предмети за общо ползване; 

 да се осигури добра вентилация на помещенията; 

 да се спазва дистанция от поне 1м. разстояние от хора със симптоми; 

 да се избягват масови прояви и места, на които има струпване на много 

хора; 

 непрекъснато да се инструктират всички служители. 

 

 Когато предмета на дейност позволява е препоръчително всички 

служители да изпълняват служебните си задължения от home-office или 

работа от разстояние! 

 

 Всички, които се съмняват за инфекция с коронавирус, трябва да: 

- се обадят незабавно на лекуващия си/личен лекар; 

- се изолират от другите хора; 

- поставят незабавно маска на лицето си. 

 

В никакъв случай не трябва болните да си назначават лечение сами!!! 

 

 За коронавирус могат да бъдат изследвани граждани с проявени 

симптоми като: 

- висока температура (над 38◦С); 

- тежка респираторна инфекция с кашлица и трудности в дишането; 

- начална пневмония; 
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 И хората, които са: 

- били в близък контакт с потвърден или вероятен случай на инфекция; 

- пътували до район, където COVID-19 се разпространява в общността; 

- работили или посещавали здравно заведение, където се лекували пациенти с 

инфекции на COVID-19. 

 

 !!! Пробите се взимат единствено и само от лечебни заведения по 

предписание на лекуващ лекар и се изпращат в Националната референтна 

лаборатория. Изследването е безплатно за гражданите и болниците, тъй като 

средствата се осигуряват от Министерството на здравеопазването. 

 

3. Какво НЕ трябва да се прави, ако се съмняваме за инфекция с 

коронавирус? 

При наличие на COVID-2019 следните мерки НЕ са ефективни и могат да бъдат 

вредни: 

- пушене; 

- приемане на билкови лекарства; 

- носенето на няколко маски едновременно; 

- приемане на самолечение като антибиотици. 

 

4. Как да се уведоми ръководството? 

 При проява на някой от изброените симптоми незабавно трябва да се 

уведоми ръководстовото на фирмата /предприятието, детската градина, 

училището/ по телефон или вътрешнофирмен канал за комуникация!  

 Ако се появят симптоми, в никакъв случай болният не трябва да отива на 

работа, защото има вероятност да предаде заразата на колегите си.  

 Заразените веднага трябва да предоставят на ръководството информация 

за всички служители, с които са контактували и местата, на които са били през 

послените дни, за да бъдат взети мерки незабавно. 

 Освен първоналното информиране за ръководството, ако състоянието на 

болния позволява, той трябва своевременно да предоставя информация за  

състоянието си и препоръките, които са му дадени от лекарите. 


