
 
Как може да защитите себе си и другите от инфекция? 

 

 

Избягвайте близък контакт с болни хора, специално тези, които 
кашлят или кихат. 

 

Кашляйте или кихайте в лакътя или в кърпичка, не в ръката! 
Изхвърлете използваната кърпичка веднага в затворен кош и 
измийте ръцете си с вода и сапун. 

 

Избягвайте да докосвате вашите очи, нос или уста без преди да 
сте измили ръцете си. 

 

Редовно мийте ръцете си със сапун и вода за минимум 20 секунди 
ИЛИ използвайте дезинфектант на алкохолна основа след 
кашляне/кихане, преди хранене и приготвяне на храна, след 
ходене до тоалетна, след докосване на повърхности на 
обществени места. 

 

Практикувайте социална дистанция: Поддържайте поне 1 метър 
дистанция между вас и други хора, специално ако някой кашля 
или киха. 

Източник: Европейски център за контрол и превенция 
 заболяванията   

 
 
 
 



 
 

Как да поставите, използвате, свалите и изхвърлите маска за лице? 
1. Не забравяйте, че маска трябва да се използва само от здравни 

работници, лица, които полагат грижи за болни хора, и хора с 
респираторни симптоми, като треска и кашлица. 

2. Преди да докоснете маската, почистете ръцете с втриване на ръка 
на алкохолна основа или измиване със сапун и вода 

3. Вземете маската и я огледайте за капчици или дупки. 
4. Ориентирайте се, коя страна е горната страна (където е металната 

лента). 
5. Уверете се, че правилната страна на маската е обърната навън 

(цветната страна). 
6. Поставете маската на лицето си. Притиснете металната лента или 

твърдия ръб на маската, така че да приеме формата на носа ви. 
7. Свалете долния край на маската така, че да покрива устата и 

брадичката ви. 
8. След употреба свалете маската чрез захващане за ластиците зад 

ушите. В същото време дръжте маската далеч от лицето и дрехите 
си и не я докосвайте, за да избегнете контакт с потенциално 
замърсени повърхности на маската. 

9. Изхвърлете маската в затворен кош веднага след употреба. 
10. Хигиенизирайте ръцете си след докосване или изхвърляне на 

маската – използвайте дезинфектант на алкохолна основа или, ако 
са видимо замърсени, измийте ръцете си със сапун и вода. 

Мога ли да се защитя от заразяване като използвам полулицева 
професионална маска? 

Носенето на полулицевата професионална маска от хора без симптоми 
се препоръчва условно в тежки епидемични условия за намаляване на 
вероятността от заразяване (пренасянето на вирусите). Тази мярка е 
възможно ефективна, но няма доказателства. 

Освен това, отново реално може да повишите риска от заразяване 
поради неправилно използване, фалшиво чувство на сигурност и по-
често пипане на лицето с ръце! 

 

 
 
 
 



Какво да направим на работното 
място? 

1. Почистване на работното място. 
Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) 
трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант. 

Заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти, е един 
от основните пътища на разпространение на COVID-19. 

СЗО подготви препоръки за почистване на обекти, в които вече има 
регистриран случай на COVID-19, но можете да ги използвате и за 
превенция. Изтеглете файла. 
Можете да приложите и добри практики с етерични масла – прочетете 
повече. 

2. Насърчете работещите и посетителите да си мият 
ръцете редовно и добре. 

 Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из 
работното място. Поставянето на диспенсър в тоалетната няма 
смисъл, защото там има вода и сапун! (ако няма сапун в 
производствените помещения, погрижете се за това) 
Препоръчително е диспенсърите да бъдат поставени на места, 
които са отдалечени от чешми с вода и сапун. 
Бихте могли, например, да поставите диспенсър на входа на 
сградата, така че всеки посетител или влизащ работник да го 
използва при влизане. 
Не забравяйте да следите наличието на сапун и дезинфектант. 

 Поставете плакати, които насърчават миенето на ръцете. 



 



 

 


