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Контекст 

Няколко държави показаха, че предаването на COVID-

19 от едно лице на друго може да бъде забавено или 

спряно. Настоящият документ е изготвен въз основа на 

наличните понастоящем доказателства за предаване на 

болестта, причинена от коронавируса (COVID-19) 

(предаване от човек на човек основно чрез 

респираторни капчици от или пряк контакт със заразено 

лице) и е предназначен да гарантира, че секторът на 

настаняването може да защити здравето на своя 

персонал и клиенти. 
 

Той следва да се използва заедно с актуална 

информация на уебсайта на СЗО за COVID-19. 
                  

Документът е насочен към места за колективно 

туристическо настаняване като хотели и подобни 

обекти, ваканционни и други обекти за краткосрочно 

настаняване и къмпинги. Частните доставчици на 

туристическо настаняване се приканват да следват 

оперативните насоки във възможно най-голяма степен.1 

1Освен това документът ще помогне на всеки орган, 

занимаващ се с обществено здравеопазване, да реагира 

на събитие, свързано с общественото здравеопазване в 

хотели и заведения за туристическо настаняване, 

включително националното звено за контакт по 

Международните здравни правила (МЗП), местните 

здравни органи, местната, регионалната и националната 

система за наблюдение на здравето и реагиране. 
 

Предложените тук мерки следва да бъдат преразгледани 

и адаптирани към местния контекст от Комитета по 

здраве и безопасност на работното място, служителите и 

службите за превенция и здравните консултанти на 

заведението или други заинтересовани страни, които 

отговарят за въпросите, свързани със здравето, в 

рамките на дадено заведение, включително 

административни и промишлени асоциации. 
 

Предаване на COVID-19 

Според наличните данни вирусът COVID-19 се предава 

между хората чрез респираторни капчици (особено при 

кашлица). Директен контакт със заразено лице или 

непряк контакт (докосване на повърхност или обект, 

ойто е бил заразен с респираторни секрети) и след това 

докосване на собствената уста, нос или очи е друг начин 

на предаване. Въпреки че повечето инфектирани хора 

развиват леки симптоми, тежкото заболяване може да 

доведе до товапри по-възрастни хора и/или хора с други 

заболявания да се наложи бърза хоспитализация. 
 

Превантивните мерки включват редовна и 

задълбочена хигиена на ръцете, социална дистанция, 

 
1 Въз основа на Международните препоръки на 

Организацията на обединените нации за статистика на 

туризма за 2008 г. (на разположение тук) и Речника на 

статистиката на Евростат (на разположение тук). 

 
 

избягване на докосване на очите, носа и устата и добра 

дихателна хигиена. На обществени места 

почистването и дезинфекцирането на често докосвани 

предмети и повърхности може да спомогне за 

намаляване на риска от инфекция. 
 

Специфични особености на сектора на 
туристическото настаняване 

Хотелите и обектите за туристическо настаняване не са 

по-податливи на зараза, отколкото други обществени 

заведения, посещавани от голям брой хора, които 

взаимодействат помежду си и със служителите. 

Въпреки това те са места, където гостите временно са в 

тясно съжителство и където има висока степен на 

взаимодействие между гостите и работниците. 
 

Именно тези аспекти – настаняването на гости заедно 

с услугите, които произтичат от това (храна и напитки, 

почистване, организация на дейността и т.н.) и 

взаимодействията, специфични за тези заведения (гост 

– гост, гост – персонал и персонал – персонал), 

изискват специално внимание. 
 

Всеки член на персонала трябва стриктно да спазва 

основните защитни мерки срещу COVID-19, 

препоръчани от  СЗО,  като например хигиена на 

ръцете, физическа дистанция, избягване на докосване 

на очите, носа и устата, практикуване на дихателна 

хигиена и вслушване в съвети да се остане вкъщи и да 

се потърси медицинска помощ, ако има симптоми, 

съответстващи на заболяването. 
 

 

Ръководен екип 

Ръководството на предприятието следва да възприеме 

отговорно отношение за справяне със заплахата за 

здравето, произтичаща от COVID-19. 
 

1. План за действие 

Ръководният екип, след консултации с местните 

здравни органи, администрацията по 

хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг и 

туризъм и браншовите асоциации, следва да 

изготви план за действие, съобразен със 

ситуацията, и да го приложи в съответствие с 

препоръките на местните и националните органи 

за обществено здравеопазване с цел 

предотвратяване на случаи, ефективно управление 

на случаи и смекчаване на въздействието сред 

клиентите и персонала, включително почистване 

идезинфекция на помещения, заети от болни лица. 

Планът, който може да включва дистанционна 

работа, следва да се актуализира, когато е 

необходимо, в резултат на нови насоки, 

процедури или регламенти, издадени от 

съответните органи. 
 

2. Мобилизиране на ресурси 

Ръководният екип следва да предостави достатъчно 

човешки и икономически ресурси, за да се гарантира, че 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1e.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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планът за действие може да се изпълнява бързо и 

ефективно. 
 

Планът за действие следва да включва също така 

предоставянето на оборудване и процедури, 

разработени в сътрудничество с местните здравни 

органи, за управление на предполагаеми случаи и 

техните възможни контакти. 
 

3. Надзор 

Изпълнението на плана за действие и ефективността на 

предприетите мерки следва да се оценяват често, за да 

се проверява съответствието, да се установяват и 

коригират пропуските и планът да се адаптира към 

практическия опит. Кризисен екип, включващ членове 

на всеки съответен отдел, може да подпомага 

ръководството при изпълнението на плана за действие и 

своевременното определяне на необходимите корекции. 

Необходимо е да се внимава за всяко необичайно 

повишаване на броя на отсъствията на работниците, 

особено тези, дължащи се на остри респираторни 

инфекции, вероятно причинени от COVID-19. 
 

4. Дневник на действията 

Препоръчително е да се води дневник на извършените 

важни действия и мерки и да се записват достатъчно 

подробно (напр. дата и час на използване на 

дезинфектанта, от кого, къде и т.н.). Този дневник може 

да бъде използван за подобряване на изпълнените 

действия. 
 

5. Комуникация 

Следва да се поддържа комуникация между 

ръководството и персонала, включително чрез 

ръководителите, отговарящи за различните отдели, с цел 

предварително определяне на информационна политика 

за гостите, както и бързо предоставяне и получаване на 

информация за инциденти, които могат да възникнат в 

предприятието, и за да се знае статуса на ситуацията по 

всяко време. Предоставянето на насоки на персонала за 

начина, по който той следва да съобщава плана за 

действие на гостите и другите заинтересовани страни, 

може да осигури съгласуваност на привеждането в 

съответствие. 
 

Кратките документи или информационните плакати 

могат да засилят ключовите послания сред гостите и 

персонала, включително насърчаването на миенето на 

ръцете (най-малко 20 секунди, всички части на ръката), 

дихателната хигиена и етикета при кашлица. 
 

Официалните брошури за основните хигиенни практики 

и COVID-19 на различни езици могат да бъдат полезни 

информационни инструменти. 
 

Може да е полезно да има актуален списък на 

информацията за контакт на персонала, включително 

телефонните номера за спешни случаи. 

6. Обучение и информация 

Ръководството следва да информира всички 

служители за мерките, които трябва да бъдат 

приети, и за мерките, които биха могли да защитят 

тяхното здраве и това на другите, включително 

препоръката да останат вкъщи и да потърсят 

медицинска помощ, ако имат респираторни 

симптоми като кашлица или задух. Ръководството 

трябва да организира информационни брифинги, 

които да обхващат всички основни защитни мерки 

срещу COVID-19 и признаците и симптомите на 

заболяването. Може да е необходимо обучение за 

специфични процедури. 
 

Рецепция и портиер 

1. Информация и комуникация 

Служителите на рецепцията следва да бъдат 

достатъчно информирани за COVID-19, така че да 

могат безопасно да изпълняват възложените им 

задачи и да предотвратяват евентуалното 

разпространение на COVID-19 в сградата. Те 

следва да могат да информират гостите, които се 

интересуват, за политиката на предприятието по 

отношение на установените превантивни мерки 

или други услуги, от които гостите могат да се 

нуждаят (например медицински и фармацевтични 

услуги, предлагани в района или в самото 

съоръжение). Те следва също така да могат да 

съветват гостите с респираторни симптоми да 

останат в стаите си, докато бъдат прегледани от 

лекар – ръководството трябва да го уреди веднага 

– както и да дават основни хигиенни препоръки 

при запитване. 
 

Служителите на рецепцията, ако е възможно, не 

трябва да бъдат възрастни или с придружаващи 

заболявания. Служителите на рецепцията трябва 

да спазват всички необходими предпазни мерки, 

включително физическа дистанция. 
 

Трябва да има на разположение официална, 

актуална информация за пътуванията до и от 

страни или райони, където COVID-19 се 

разпространява. 
 

Персоналът на рецепцията трябва да е запознат с 

политиката за заемане на стая от придружаващите 

лица в случай на съмнение за COVID-19. Най-

актуалното определение за предполагаем случай 

на COVID-19 може да бъде намерено на уебсайта 

на СЗО. 
 

Рецепцията трябва винаги да разполага с 

телефонните номера на здравните органи, 

медицинските центрове, обществените и частните 

болници и помощните центрове, когато е 

възможно даден гост да е болен. 
 

2. Необходимо оборудване и 

медицински комплект на 

рецепцията 

Въпреки че използването на маски не се препоръчва за 

обществеността като превантивна мярка, а само за тези, 

които са болни със симптоми на COVID-19 или се  

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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грижат за болни, рецепцията следва да разполага с 

медицински комплект, който да включва следните 

елементи: 
 

• Гермициден дезинфектант/кърпички за 

повърхностно почистване. 

• Маски за лице/очи (отделни или комбинирани, 

шлем за лице, защитни очила). Обърнете 

внимание, че маските за лице за еднократна 

употреба могат да се използват само веднъж 

(вижте Съвети относно  употребата на маска). 

• Ръкавици (за еднократна употреба) 

• Защитна престилка (за еднократна употреба) 

• Защитно облекло с дълги ръкави 

• Торба за биологично опасни отпадъци 

 
3. Мерки за социално дистанциране, 

почистване на ръцете и дихателна 

хигиена 

Основните мерки за предотвратяване на предаването на 

COVID-19 са мерките за социална дистанция, както и 

честа хигиена на ръцете и респираторен етикет. Въпреки 

че е вероятно гостите вече да са запознати с тези мерки, 

те следва да бъдат припомнени като форма на 

гостоприемство. 
 

• Социалното дистанциране включва въздържане 

от прегръдки, целувки или ръкостискане с 

гости, както и сред персонала. То включва 

поддържане на разстояние от най-малко 1 метър 

(3 фута) и избягване на всеки, който кашля или 

киха. 

• Хигиена на ръцете означава редовно и 

старателно почистване на ръцете с препарат на 

алкохолна основа или измиването им със сапун 

и вода. Трябва и да се избягва докосване на 

очите, носа и устата. Ръчната дезинфекция е 

необходима след обмен на предмети (пари, 

кредитни карти) с гости. 

• Респираторен етикет означава покриване на 

устата и носа със свит лакът или кърпичка при 

кашляне или кихане. Използваната кърпичка 

трябва да се изхвърли незабавно в контейнер с 

капак. 

 
4. Наблюдение на гостите, които е възможно да 

са болни 

При спазване на разпоредбите във връзка със защитата 

на личните данни и правото на неприкосновеност на 

личния живот е препоръчително да се наблюдават 

потенциално болните гости в сградата. Персоналът на 

рецепцията следва да отбелязва всички съответни 

инциденти, които са му станали известни, като 

например молби за идване на лекар. Тази информация 

ще помогне на гостите чрез подходящи съвети, като 

улесни местните здравни органи в ранното откриване и 

бързото управление на съмнителни случаи. 

Персоналът на рецепцията трябва да се отнася към 

цялата тази информация с дискретност, като остави 

ръководството и медицинските служби да преценят 

ситуацията и да вземат подходящи решения. 

 

 

Услуги по техническо обслужване и 
поддръжка 

1. Дезинфекция на водата 

Необходимо е да се поддържа концентрацията на 

дезинфектанта във водата за консумация и в 

басейни или спа центрове в границите, 

препоръчани съгласно международните норми и 

стандарти, за предпочитане в горните граници на 

диапазона. 
 

2. Оборудване за миене на съдове и пране 

Трябва да се провери правилното функциониране 

на оборудването за миене на съдове и пране, 

особено работните температури, както и 

правилната дозировка на почистващите и 

дезинфекциращите химикали. 
 

3. Климатизация 
 

Въпреки че COVID-19 не се предава по въздух, а 

от човек на човек чрез малки капчици от носа или 

устата, когато заразено лице кашля или издишва, 

трябва да се обърне внимание, както при 

нормални обстоятелства, на мониторинга на 

състоянието на филтрите и поддържането на 

подходящата скорост на заместване на въздуха в 

помещенията. 
 

Следва да се провери правилното функциониране 

на оборудването за вентилация, обмен на въздух и 

изсушаване на покритите басейни. 
 

4. Дозатори 

Трябва да се извършват редовни проверки, за да се 

гарантира правилното функциониране на 

дозаторите за сапун и дезинфектант, сешоарите за 

ръце, дозаторите за кърпички за еднократна 

употреба и други подобни устройства. 

Дефектните устройства следва да бъдат бързо 

ремонтирани или подменени. 
 

Планът за действие на хотела трябва да включва 

инсталиране на отделения за раздаване на гел 

дезинфектант в различните зони на хотела, 

включително обществените тоалетни, използвани 

от гостите и персонала, и други области (напр. 

вход към трапезарията, ресторанти и барове). 
 
 

Ресторанти, закусвални, 
трапезарии и барове 

1. Информация и комуникация 

Персоналът в ресторантите, закусвалните, 

трапезарията и бара трябва да спазва лична 

хигиена (често редовно миене на ръцете, хигиена 

на кашлицата) възможно най-стриктно. 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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На гостите следва да се напомня при влизане и 

излизане от ресторанта, закусвалнята или 

трапезарията да дезинфекцират ръцете си с гел 

дезинфектант, за предпочитане разположен на входа 

на тези помещения. 

2. Бюфети и машини за напитки 

На бюфетите гостите трябва да избягват да пипат 

храната. Когато е необходимо, сменяйте щипките и 

черпаците по-често, като винаги поставяте тези 

предмети в отделни контейнери. Почиствайте и 

дезинфекцирайте повърхностите на бюфета след 

всяко обслужване. 
 

Кафемашините, автоматите за сода и други, по-

специално частите, които са в по-голям контакт с 

ръцете на потребителите, трябва да се почистват и 

дезинфекцират най-малко след всяко обслужване и 

по-често, ако е необходимо. 
 

3. Миене на съдове, прибори и покривки за 

маса 

Трябва да се използват обичайните процедури. 

Всички съдове, прибори и стъклени съдове трябва 

да бъдат измити и дезинфекцирани в съдомиялна 

машина, включително неизползвани предмети, тъй 

като е възможно да са били в контакт с ръцете на 

гостите или персонала. 

Ако по някаква причина се изисква ръчно измиване, 

трябва да се следват обичайните стъпки (измиване, 

дезинфекция, изплакване), като се вземат 

максимални предпазни мерки. Сушенето трябва да 

се извършва с хартиени кърпи за еднократна 

употреба. По същия начин покривките и салфетките 

трябва да се перат по обичайния начин. 

4. Подреждане на масите 

Когато е възможно, се препоръчва да има максимум 

4 души на 10 квадратни метра. Масите се разполагат 

така, че разстоянието от задната част на един стол 

до задната част на друг стол да бъде по-голямо от 1 

метър и гостите, обърнати един към друг, да са на 

разстояние най-малко 1 метър. 
 

Детски зони за отдих 

Въпреки че наличните данни показват, че повечето деца 

развиват по-леки респираторни симптоми на COVID-19, 

има съобщения за деца, инфектирани с COVID-19, 

които са развили тежко или критично заболяване, а 

някои деца са починали. Лицата, отговорни за децата, 

трябва да бъдат бдителни за всякакви признаци на 

респираторни заболявания и следва незабавно да 

информират родителите на детето и ръководството при 

такива обстоятелства. 

В зависимост от местния контекст, включително броя на 

децата и инструкциите на националните здравни органи, 

следва да се обмисли затварянето на детските зони за 

отдих. Във всеки случай към тези съоръжения следва да 

се прилагат специални протоколи за почистване и 

дезинфекция. 

Почистване и камериери 

1. Почистване и дезинфекция 

Дори при отсъствие на случаи на COVID-19 в 

сградата се препоръчва подобряване на 

хигиенните услуги. Специално внимание следва да 

се обърне на прилагането на мерки за почистване и 

дезинфекция в общите помещения (тоалетни, зали, 

коридори, асансьори и др.) като обща превантивна 

мярка по време на цялата епидемия от COVID-19. 

Специално внимание трябва да се обърне на 

предмети, които често се докосват, като дръжки, 

бутони на асансьора, парапети, превключватели, 

дръжки на врати и др. Персоналът по 

почистването трябва да бъде съответно 

инструктиран. 
 

Като част от плана за действие на обекта на 

туристическо настаняване за COVID-19 следва да 

има специален план за почистване и дезинфекция 

за ситуации, в които има болни гости или 

служители, пребиваващи в обекта или с установен 

COVID-19, в рамките на няколко дни след 

напускане на обекта. Писмените препоръки за по-

добро почистване и дезинфекция следва да 

описват подобрените оперативни процедури за 

почистване, управление на твърди отпадъци и за 

носене на лични предпазни средства (ЛПС). 
 

За помещения или специфични зони, изложени на 

случаи на COVID-19, следва да се прилагат 

следните мерки: 
 

 
• Всички повърхности, които се замърсяват с 

респираторни секрети или други телесни 

течности на болния(те), например тоалетните, 

умивалниците и ваните трябва да се почистват 

с обикновен домакински дезинфектант, 

съдържащ 0,1% натриев хипохлорит (т.е. 

еквивалентен на 1000 ppm). Повърхностите 

трябва да се изплакват с чиста вода след 10-

минутен контакт с хлора. Повърхностите 

трябва да се изплакват с чиста вода след 

достатъчно време за контакт с хлора. 

• Обслужващият персонал може да има нужда 

от допълнително обучение по подготовката, 

боравенето, прилагането и съхранението на 

тези продукти, най-вече белина, която може да 

е в по-висока концентрация от обичайната. 

Персоналът по почистването трябва да знае 

как да провери дали белината не е с изтекъл 

срок и как да я изплакне след 10 минути. 

• Когато използването на белина не е 

подходящо, например при телефон, 

оборудване за дистанционно управление, 

дръжки на вратите, бутони в асансьора и т.н., 

тогава може да се използва алкохол 70%. 

• Когато е възможно, използвайте само 

почистващи материали за еднократна 

употреба. Изхвърлете почистващото 

оборудване, изработено от кърпи и 

абсорбиращи материали, напр. мопове и 
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кърпи за забърсване. Когато е уместно, 

дезинфекцирайте правилно непорестите 

почистващи материали с 0,5% разтвор на 

натриев хипохлорит или съгласно 

инструкциите на производителя, преди да ги 

използвате за други помещения. 

• Текстил, спално бельо и дрехи трябва да се 

поставят в специални, маркирани торби за 

пране и да се борави внимателно, за да се 

предотврати вдигането на прах и последващо 

потенциално замърсяване на околните 

повърхности или хора. Трябва да се дадат 

инструкции за пране на висока температура 

(70ºC или повече) с обичайните прахове за 

пране. Всички  използвани изделия трябва да 

се обработват по подходящ начин, за да се 

намали рискът от потенциално предаване на 

вируса. Предметите за еднократна употреба 

(кърпи за ръце, ръкавици, маски, кърпички) 

трябва да се поставят в контейнер с капак и да 

се изхвърлят в съответствие с плана за 

действие на хотела и националните 

разпоредби за управление на отпадъците. 

• Като цяло не е необходимо обществените зони, 

в които заразен е преминал или е прекарал 

минимално време (коридори), да бъдат 

специално почиствани и дезинфекцирани. 

• Почистващите екипи трябва да бъдат обучени 

за употреба на ЛПС и хигиена на ръцете 

непосредствено след отстраняването на ЛПС и 

след приключване на дейностите по почистване 

и дезинфекция. 

• Всички стаи и общи помещения трябва да се 

проветряват ежедневно. 

 
2. Наблюдение на болните гости 

Персоналът по поддръжката и почистването следва 

да информира ръководството или рецепцията за 

всички свързани инциденти, включително 

евентуални болни гости в стаите. Те трябва да се 

отнасят с тази информация дискретно. 
 

3. Достъпност на материалите 

Персоналът по почистването трябва да бъде обучен 

как да използва и снабден с лични предпазни 

средства, каквито са посочени по-долу: 

- Ръкавици 

- Облекла за еднократна употреба 

- Затворени обувки 

- Ако извършвате процедури, които 
генерират пръски (напр. при миене на 
повърхности), добавете лицева защита 
с лицев шлем и непромокаеми 
престилки. 

 
Те трябва да имат достъп до достатъчно 

дезинфекционни разтвори и други консумативи. 

4. Програми за почистване по желание 

Всички програми, при които гостите могат 

доброволно да се откажат от услугите на 

камериерите, следва да бъдат 

преустановени в услуга на максимално 

повишаване на здравето и безопасността 

както на персонала на хотела, така и на 

гостите. 
 

Справяне със случаите на COVID-19 в 
хотели и обекти за туристическо 
настаняване 

1. Общи препоръки 

 
Ако гост или член на персонала развие симптоми на 

остра респираторна инфекция, трябва незабавно да 

се положат усилия за свеждане до минимум на 

контакта на болния с всички гости и целия персонал 

на заведението. Персоналът на рецепцията и 

останалият персонал на хотела трябва да следва 

процедурите в плана за действие за ситуацията, 

когато гост развие признаци и симптоми, 

характерни за COVID-19. 

• Отделете болното лице от другите лица на 

най-малко 2 метра (6 фута). 

• Ако ситуацията го изисква и болното лице не 

бъде прехвърлено в медицинско заведение, 

ръководството разглежда съответни мерки, с 

които за които болния се полагат адекватни 

грижи. Това може да включва необходимостта 

от потенциално назначаване на един член на 

персонала, който е достатъчно обучен в 

превенцията и контрола на инфекциите, както 

и политиките и мерките за персонала, в случай 

че персоналът развие симптоми след 

обслужването на болно лице. 

• Ако е възможно, определете една баня, която 

да се използва само от болния. 

• Помолете болния да носи медицинска маска и 

да практикува дихателна хигиена при кашляне 

и кихане. Ако болното лицето не може да 

понася медицинската маска, осигурете 

кърпички, които да покриват устата, и веднага 

ги изхвърляйте в торбичка за биологично 

опасни отпадъци. Ако няма торбичка за 

изхвърляне на биологично опасни отпадъци, 

поставете кърпичката в здрав найлонов плик, 

запечатайте го и го считайте за „биологично 

опасен“ отпадък; измийте ръцете си със сапун 

и вода или ги дезинфекцирайте с дезинфектант 

на спиртна основа. 

• В случай че болният не може да носи маска, 

трябва да се избягва директен контакт с 

болния, освен ако не носи поне престилка за 

еднократна употреба, ръкавици, маска и 

защита на очите. 

• Когато посещавате болен гост или 

контактувате с персонал, който е бил в 

засегната област и има повишена температура, 

упорита кашлица или затруднено дишане, 

винаги използвайте допълнителни предпазни 

средства (предоставени в универсалния 

комплект за безопасност), включително маска, 
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предпазни средства за очите, ръкавици и 

престилка. 

• Отстранете ЛПС внимателно, за да избегнете 

замърсяване. Първо свалете ръкавиците и 

престилката, почистете на ръцете; след това 

свалете маската и защитата на очите и 

незабавно измийте ръцете си със сапун и вода 

или с дезинфектант на спиртна основа. 

• Изхвърлете по подходящ начин ръкавиците и 

другите предмети за еднократна употреба, 

които са били в контакт с телесните течности 

на болния, в торба за биологично опасни 

отпадъци или в сигурна найлонова торба, 

която ще се счита за „биологично опасен“ 

отпадък. 

 
2. Случай на засегнат работник 

Ако член на персонала съобщи за респираторни 

симптоми, работникът трябва незабавно да спре 

работа и да потърси медицинска помощ. Той 

трябва да остане изолиран в подходяща стая, 

докато се уведомят медицинските служби. 

Работникът със симптоми трябва да бъде снабден с 

кърпички за еднократна употреба и маска, която 

трябва да носи, когато има други хора или когато 

трябва да излиза на обществени места. 

Член на персонала, който съобщи от дома си, че е 

болен и с респираторни симптоми, трябва да бъде 

посъветван да остане вкъщи и да потърси 

медицинска помощ. 

Член на персонала, който съобщи от дома си, че е 

диагностициран с COVID-19, трябва да следва 

инструкциите, получени от лекаря, включително 

препоръката за самоизолация у дома до пълното 

изчезване на симптомите (Забележка: За да премине 

пациент с COVID-19 през лека форма на 

заболяването и да се възстанови напълно, е 

необходим около един месец). 
 
 

3. Случай на засегнат гост 

Ако засегнатото лице е гост на обекта за 

туристическо настаняване, не се препоръчва 

продължаване на престоя на болното лице в обекта. 

Лицето може временно да бъде изолирано в 

помещение до намесата на местните здравни органи 

и при условие че помещението не се споделя с 

други гости. Не трябва да се разрешава на 

посетители да влизат в стаята, заета от засегнатия 

гост. 

 
В зависимост от наличието на свободни стаи, 

придружаващите лица, ако има такива, трябва да 

бъдат преместени в друга стая. 

 
Мерките за управление на контактите могат да 

бъдат взети от временните насоки на СЗО за 

домашни грижи за пациенти с COVID-19 с леки 

симптоми и управление на техните контакти. 

 
Персонал на заведението за хотелско и 

туристическо настаняване, участващ в 

евакуацията на предполагаем случай: 

• За да се сведе до минимум рискът от заразяване на 

други гости или членове на персонала, гостите със 

симптоми трябва да напуснат хотела съгласно 

инструкциите на ръководството на заведението и 

местните здравни органи. Състоянието на 

предполагаемите случаи ще бъде оценено и ако 

отговарят на определението за предполагаем 

случай, те ще бъдат прехвърлени в определено 

здравно заведение. 

• Управлението на възможните контакти на болния 

гост трябва да се извършва в съответствие с 

инструкциите на местния орган по обществено 

здраве. Местният здравен орган следва бързо да 

информира регионалния или националния здравен 

орган за резултатите от изследванията и дали 

трябва да се предприемат по-нататъшни действия. 

• Персоналът, участващ в транспортирането на 

предполагаемия случай, трябва да прилага 

практики за превенция и контрол на инфекциите, 

според насоките на СЗО. 2 Трябва редовно да мият 

ръцете и да носят медицински маски, защита на 

очите, ръкавици и престилки, когато качват 

пациенти, за които има съмнение, че са заразени с 

COVID-19, за транспортиране в линейката. Те 

трябва да се уверят, че почистват ръцете си, преди 

да поставят ЛПС и след като ги свалят. 

• Ако се транспортира повече от един предполагаем 

случай, персоналът на хотела и здравният персонал 

трябва да сменят своите ЛПС между всеки пациент, 

за да се избегне възможно кръстосано замърсяване 

между предполагаеми, но непотвърдени случаи на 

COVID-19. Използваните ЛПС трябва да се 

изхвърлят по подходящ начин в контейнери с капак 

в съответствие с плана за действие на хотела и 

националните разпоредби за инфекциозни 

отпадъци. 

• Водачът на линейката трябва да стои отделно 

от пациентите. Не се изисква защита, ако 

съществува плътна физическа преграда между 

водача и предполагаемия случай. Ако е 

възможно, водачът не трябва да участва в 

качването на пациента в линейката. Ако 

помага при качването на предполагаемия 

пациент с COVID-19, водачът трябва да носи 

ЛПС, включително маска, ръкавици, 

престилка и защита на очите. 

• Линейката или транспортните средства трябва 

да бъдат почистени и дезинфекцирани, като се 

обърне специално внимание на зоните, които 

са в контакт с предполагаемия болен. 

Почистването трябва да се извършва с 

обикновен домакински дезинфектант, 

съдържащ 0,5% натриев хипохлорит. 

(т.е. еквивалентен 5.000 pm хлор или 1 част 

домашна белина, съдържаща 5% натриев 

хипохлорит към 99 части вода). След като 

белината е била оставена в контакт с 

повърхността за най-малко 1 минута, тя може 

да се изплакне с чиста вода. Като алтернатива 

на белината, линейките могат да използват 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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болнични дезинфектанти в съответствие с 

указанията на производителя. 

• Хотелският мениджмънт трябва да осигури 

достъп до услуги за почистване и дезинфекция 

на заеманата от болния стая в съответствие с 

плана за действие, следвайки протоколите за 

почистване и дезинфекция на стаи със 

заразени. В случай че това не е възможно, 

дежурният камериер трябва да бъде 

инструктиран да почисти и дезинфекцира 

помещението, заемано от болното лице, като 

следва протоколите за почистване и 

дезинфекция на помещенията със заразени и 

съблюдава личните предпазни мерки. 

Ако няма друга възможност, освен да се задържи 

болен гост, предполагаемо заразен с COVID-19, с 

леки симптоми, трябва да се обмисли самоизолация в 

стаята. Посещенията на лекаря трябва да се 

извършват в стаята на болния, когато е възможно, 

като се избягва необходимостта пациентът да ходи до 

лекарския кабинет. 

Болен гост, предполагаемо заразен с COVID-19, 

трябва да остане в отделна стая, с изключение на деца 

или лица, които се нуждаят от настойници. Болното 

лице не трябва да приема посетители или ако приема, 

посещенията трябва да бъдат ограничени до строго 

необходимото. Гостът трябва да получава храна в 

стаята. Болните лица не трябва да делят баня с други 

хора, нито да споделят хавлии, одеяла или каквито и 

да било дрехи с хората, които се грижат за тях. 

Хората, които се грижат за болните, трябва да 

предприемат строги предпазни мерки, включително 

носене на ЛПС, когато се приближават или имат пряк 

контакт с болното лице. Помещението трябва да бъде 

организирано така, че да дава възможност за 

правилно обличане на ЛПС и, в отделна зона, за 

изхвърляне на използвани/заразени ЛПС. 

Лекарят, който отговаря за случая, трябва да 

предостави на роднините и придружаващите ги лица 

информация относно мерките за контрол на 

инфекцията, които те трябва да приемат. 

Само един човек трябва да се грижи за болния. 

Бременни жени или други лица с висок риск от 

развитие на тежко заболяване, причинено от COVID-

19, не трябва да полагат грижи за болен. 
 

Хората, които се грижат за болните, трябва да се 

следят за поява на симптоми, особено температура и 

кашлица, и да получат медицинска помощ, ако се 

появят такива симптоми. 

Дрехите на болния пациент, както и спалното бельо от 

стаята, която заема, трябва да се перат съгласно 

обичайните процедури. Като предпазна мярка тези 

предмети трябва да се съхраняват и транспортират в 

запечатани торби. 

Забележка: Ръководството на хотела и обекта за 

туристическо настаняване няма правомощия да 

принуждава болните гости временно да остават в 

стаята си или да забранява на други гости да ги 

посещават. 
 

 
4. Идентифициране и управление на 

контактите 

Идентифицирането на контактите следва да започне 

веднага след като в заведението бъде установен 

предполагаем случай. 

СЗО определя контакта като лице, което е било 

изложено през предходните 2 дни и 14 дни след появата 

на симптомите на вероятен или потвърден случай на 

следното: 

• Контакт лице в лице с вероятен или потвърден 

случай в рамките на 1 метър и за повече от 15 

минути; 

• Пряк физически контакт с вероятен или 

потвърден случай; 

• Преки грижи за пациент с вероятен или 

потвърден случай на COVID-19, без да се 

използват подходящи лични предпазни 

средства; или 

• Други ситуации, посочени в местните  

 
В контекста на заведение за хотелско и туристическо 

настаняване за контакти може да се считат: 

• придружители или лица, предоставящи грижи, 

които са имали близък контакт с 

предполагаемия случай; 

• Членът на персонала, определен да се грижи за 

болните лица, и други членове на персонала, 

които може да са били в близък контакт с 

болните лица, съоръженията, които използват 

(напр. баня), или техни вещи (напр. 

употребявано спално бельо и дрехи). 

Ако сериозността на симптомите или многобройните 

движения на заразения(те) говорят за по-голямо 

излагане в заведението, трябва да се направи по-

задълбочена оценка заедно с местните здравни органи. 

СЗО препоръчва всички контакти на пациентите с 

COVID-19 да бъдат поставени под карантина за 14 дни 

от последния път, когато са били контактни с 

пациента.4
 Ако контактът развие симптоми, трябва да 

носи медицинска маска, защото се счита за 

предполагаем случай, и да се третира като такъв. 

Счита се, че други гости и персонал, които не 

отговарят на определението за контакт, са изложени на 

нисък риск и могат да бъдат посъветвани да приложат 

предпазни мерки. Тези предпазни мерки могат да бъдат 

изменени и адаптирани към оценките на риска, 

извършвани от органите за обществено здраве. 

5. Незасегнати гости 

Незасегнатите гости са лица, за които се счита, че са 

били изложени на нисък риск. На тях следва да се 

предостави информация за заболяването, предаването 

му и превантивните мерки. Трябва да бъдат помолени 

да се самонаблюдават за симптоми на COVID-19, 
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включително температура, кашлица или затруднено 

дишане в продължение на 14 дни от датата на 

напускане на заведението с потвърдения случай. Ако 

в рамките на 14 дни развият симптоми, характерни за 

COVID-19, трябва незабавно да се изолират и да се 

свържат с местните здравни служби. 
 

 
6. Доставчици на стоки и услуги 

Изпълнителите и доставчиците на стоки и услуги 

трябва да следват безопасни системи на работа и да 

разполагат със системи за предотвратяване на 

разпространението на COVID-19. 
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