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Допълнение към оценката на риска по смисъла на стандартите за защита от SARS-
CoV-2 на работното място в браншовете дървообработване и металургия 

 

Освен това трябва да се спазват разпоредбите, приети от федералните провинции за борба с 
коронавируса, които могат да изискват допълнителни защитни мерки за безопасността и 
здравето на служителите. 

 
Препоръките се отнасят изключително към настоящата ситуация на пандемия от коронавирус, 
без да се засягат необходимите мерки за безопасност на труда. 

 
Дейностите с биологични агенти (включително работа с вируси) са изчерпателно 
регламентирани в Закона за работа с биологични агенти. За всички дейности, попадащи в 
обхвата на Закона за работа с биологични агенти, са в сила разпоредбите на настоящия 
регламент и съответните законови разпоредби (по-специално техническите правила за работа 
с биологични агенти). 

 
Общоприложимите мерки за предприемачите са изложени в „Препоръки за индустрията“ и 
трябва да се вземат предвид, както и нашата основна информация в раздел „Общи 
препоръки". 

 
Моля, спазвайте и практическите указания на www.bghm.de – Webcode: 222.  

Ако имате въпроси, се свържете със следния номер: 0800 9990080-2 

 

Риск  Инфекция с вируса SARS-CoV-2 

Мерки        Стандарт за защита от   Указания за производството 

         SARS-CoV-2 на раб. място  
 
 
 
 

1,5 m 

Спазване на минимално 

разстояние от 1,50 m между 

хората. 

• Избягвайте работа в екипи, освен ако не е възможно 
друго, сформирайте малки, постоянни екипи (напр. от 2-3 
души) и адаптирайте работните процеси и времето за 
контакт. 

 
 

Невъзможност за спазване на 

минимално разстояние от 1,50 

m между хората. 

• Ако не е възможно пространственото разделяне, трябва да се 
осигурят и носят достатъчен брой маски, покриващи устата и 
носа. 

• Служителите трябва да бъдат инструктирани за правилния 
начин на употреба, продължителност на носене и грижа за 
маската. 

https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Coronavirus/Coronavirus-BGHM-Handlungshilfe-fuer-Betriebe.pdf
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
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Служителите трябва да бъдат 

инструктирани за общи хигиенни 

мерки, по-специално правилно 

измиване на ръцете, 

включително грижа за кожата. 

• Трябва да се осигури достъп до течаща вода на строителния 
обект. Не се допуска работа на строителни обекти без 
възможност за измиване, работата трябва да се преустанови. 

• За почистване на ръцете трябва да се осигури нежен към 
кожата течен сапун и кърпи за еднократна употреба. Ръцете 
трябва да се мият старателно в продължение на най-малко 
20-30 секунди. 

• Заместваща мярка за краткосрочни дейности по 
монтаж/обслужване (външни услуги): 

Ако няма вода на разположение, редовно дезинфекцирайте 
ръцете си с подходящи дезинфектанти. 

 

Организирайте съхранението и 

почистването на работните 

дрехи и личните предпазни 

средства. 

• Ако са необходими лични предпазни средства (ЛПС) поради 
мерките за безопасност на труда (напр. ръкавици, очила, 
защита на слуха, работни обувки, защита на дихателните 
пътища), те трябва да се предоставят на всяко лице 
поотделно или индивидуално. 

• Трябва да се осигури почистване и хигиенично съхранение. 

• Работните дрехи и ЛПС трябва да се съхраняват отделно от 
ежедневните дрехи. 

• Трябва да се гарантира редовното почистване на работните 
дрехи. 

• В случай на минимално замърсяване, дрехите могат да се 
сменят и у дома. 
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Спазвайте ограниченията за 

служебни пътувания и 

съвместно пътуване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулирайте гъстотата на 

обитаване на работните зони и 

общите съоръжения. 

• Ако е възможно, избягвайте общи пътувания с фирмени 
превозни средства, предпочитайте индивидуалните 
пътувания. Пътуванията за получаване или доставка на 
материали трябва да бъдат намалени, доколкото е 
възможно, маршрутните планове трябва да бъдат 
оптимизирани. 

• В зависимост от размера на превозното средство, то може да 
използва напр. от двама души, като се сформират постоянни 
екипи. Служебните превозни средства трябва да се оборудват 
с дезинфектанти за ръце, хартиени кърпи и торби за боклук. 

• Вътрешността на фирмените превозни средства трябва 
редовно да се почиства при смяна на персонала. 

• По време на пътуванията трябва да се изключи 
рециркулационния режим на климатичната система. 

• Избягвайте съвместна работа заедно с няколко души в 
затворено пространство. 

• Организирайте времето за работа и почивка последователно. 

7    6    5 • Сведете до минимум работите, при които има контакт на 
ръцете на служителите. 

• Избягвайте струпвания на няколко служители в началото и 
края на работното време (напр. при записване на работното 
време, в съблекалните, тоалетните и душовете). 

http://www.bghm.de/
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Риск   Инфекция с вируса SARS-CoV-2 

Мерки         Стандарт за защита от   Указания за производството 

         SARS-CoV-2 на раб. място  

Използвайте индивидуални 

инструменти и работно 

оборудване, ако е възможно. 

• Чрез подходяща организация на работата трябва да 
гарантира, че инструментът се използва само от едно лице. 

• Ако това не е възможно, работният инструмент трябва да 
бъде почистен с налични в търговската мрежа почистващи 
препарати и кърпи за еднократна употреба, преди да бъде 
предаден на друго лице. 

• Кърпи/парцали не трябва да се използват повече от веднъж. 

• При всеобхватна употреба на работно оборудване (напр. 
скеле), ръцете трябва да се измиват редовно или, ако е 
необходимо, да се носят ръкавици, ако това не създава 
допълнителни опасности (защипване от въртящи се части). 

 
 
 

 
Стая за почивка 

Разпоредбите за разстоянието и 

хигиената са в сила и  за стаите за 

почивка. 

• Спазвайте разстояние от най-малко 1,50 m между хората, 
напр. чрез поставяне на свободни столове. Провеждайте 
почивките последователно, като по този начин се избягват 
опашките. 

• Не използвайте общи бутилки, чаши, посуда или други 
прибори. 

• След употреба съдовете трябва да се измият с вода и 
препарат, а при използване на съдомиялни машини, да се 
избира програма с ≥ 60° C. 

• Ежедневно почистване на общите помещения, почистване на 
масите и столовете след употреба с предлаганите на пазара 
почистващи препарати. 

 

Редовно почистване на 

санитарните инсталации. 

• Основно ежедневно почистване на санитарните инсталации. 

• Осигурете възможност за измиване в тоалетните без 
свързване към канализацията. 

• Не използвайте твърд сапун и хавлиени кърпи! 
 

Спазвайте разпоредбите за 

настаняване в колективни 

жилища. 

• Разделете персонала на малки, постоянни екипи, които 
работят заедно. Осигурете собствени санитарни помещения, 
кухни и общи помещения. 

• Осигурете настаняване в единични стаи. Многократното 
заемане по принцип е разрешено само за партньори или 
семейства. Колективните жилища трябва да се проветряват 
ежедневно. 

• Осигурете съдомиялни машини в кухните, защото 
дезинфекцията на съдовете изисква температури ≥ 60° C. 

• Освен това осигурете перални машини или организирайте 
редовно събиране на прането. 

• Хигиенните правила трябва да бъдат връчени на съответните 
езици. Информация на други езици 

• Осигурете допълнителни помещения за ранна изолация на 
заразени лица. 

http://www.bghm.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html

