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1. Основни понятия 

 

 

КРИТИЧНО – С този знак ще се обoзначават всички 

препоръки, на които да се обърне специално внимание. 

 

 

 

ВАЖНО – С този знак ще се обoзначават всички препоръки, 

на които да обърнете внимание. 

 

 

 

ПОЛЕЗНО – С този знак ще се обoзначават всички 

препоръки, на които може да са ви полезни и извън работата. 

 

 

 

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ И НА КОЛЕГИТЕ – С този знак 

ще се обoзначават всички препоръки, които трябва да 

споделите с възможно най-голям кръг колеги. 
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2. Превенция 

 

 Превенцията (на латински: praeventio – изпреварвам, предупреждавам; 

на английски: prevention) е термин, с който се означават предварителните 

охранителни мерки насочени към предотвратяване на рискове свързани със 

здравето и безопасността на работното място. 

 

Превенцията има за цел изпреварващи мерки с цел запазване на здравето. 

Често от превенцията за работодателите, работещите, консултантите по здраве 

и безоапсност и държавните и местни контролни органи. Превенцията 

предпазва работещите и техните семейства. 

 

 

Пренебрегването на Вътрешната политика може да доведе до 

сериозни здравословни последици. 

 
3. Термини и определения 

 

 Коронавирусите (CoV) са голямо семейство от вируси, които причиняват 

заболявания, вариращи от лека настинка до по-тежки заболявания, като 

респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV) и тежък остър 

респираторен синдром (SARS-CoV). В момента върлува нов коронавирус 

(nCoV), който не е бил идентифициран по-рано при хора. 
 

 Контролно-пропускателен пункт се нарича място със специален режим 

на преминаване и контрол на пътници, превозни средства и товари. На тези 

пунктове се извършва проверка на документи, превозни средства, товари, личен 

багаж и се води пълна документация за лицата, които влизат или излизат, 

техните имена, паспортни данни, крайната точка на тяхното пътуване и цел на 

посещение.  

 

4. Цели и област на приложение 

 

 Тази прцоедура има за цел да информира и зададе правила за 

осъществяване на пропускателен режим на служителите при епидемия от 

коронавирус. Тази инструкция е свързана с превенция от разпростанение на 

инфекции и заболавания. Тази инстукция може да бъде полезна и за ползване в 

домашни условия.  В услията, в които сме поставени, ВСИЧКИ трябва да 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Латински_език
https://bg.wikipedia.org/wiki/Английски_език
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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. 

 

5. Осъществяване на пропускателен режим 

 

 5.1. С цел предпазване от заболяването на коронавирус всички служители 

трябва да се пропускат в сградата и района след проверка (мерене на телесна 

температурата) и разпитване за следните симптоми и заболявания: 

 треска; 

 кашлица; 

 затруднено дишане; 

 болки в мускулите; 

 умора. 

 

 

При наличие на тези симптоми да се обадят на здравния номер 

на страната: 02 807 87 57. 

 

5.2. При отказ за проверка служителите не трябва да се допускат на 

работното място. 

5.3. Всички служители които се пропускат в сградата трябва да бъдат 

информирани за техническите мерките предприети от работодателя – 

осигурените дезинфектанти и измиващи препарати, личните предпазни 

средства и за контейнерите за съхраняване на вече използваните лични 

предпазни средства. 

5.4. Гражданите, посещаващи длъжностни лица по различни поводи, да се 

пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след 

представяне на документ за самоличност и преминават през горе посочените 

процедури. 

5.5. При отказ на лице да представи документ за самоличност същото не 

трябва да се допуска в сградата.  
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