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  ОПАСНОСТИ ЗА ХОРАТА   

  

 

 
 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) се причинява от човек на човек чрез инфекция с 
коронавирус SARS-CoV-2.  
 
Начин на предаване: 
Вирусът се предава по въздушно-капков път (капкова инфекция) или чрез контаминирани ръце 
на лигавиците (уста, нос, очи) (инфекция от докосване). 
Инкубационен период: 
След инфекция може да минат няколко дни до две седмици, докато се появят признаци на 
болестта. 
Въздействие върху здравето: 
Инфекциите обикновено протичат леко и асимптоматично. Може да се появят и остри симптоми 
на болестта, като напри. заболявания на дихателните пътища с температура, кашлица, задух и 
дихателни проблеми. В тежки случаи инфекцията може да предизвика белодробно възпаление, 
тежък остър респираторен синдром (SARS), отказ на бъбреците и дори смърт. Това се отнася 
особено за лица с предишни заболявания или за тези със слаба имунна система.   

 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ   

  

 

 
 
 
 
 

За да се намали риска от инфекция, трябва да се спазват основните хигиенни мерки, които 
се препоръчват и при превенция срещу грип: 
• Избягвайте ръкостискане и телесен контакт 
• Редовно, често и грижливо миене на ръцете (най-малко 20 секунди със сапун до китката) 
• Използвайте дезинфекционен препарат за ръце, ако нямате възможност за миене на ръцете. 

Подходящи препарати ще намерите напри. в списъка на института Робърт Кох (RKI) на 
изпитаните и признати дезинфекционни препарати (www.rki.de). 

• Дръжте ръцете си далеч от лицето 
• Кашлица и кихане в носна кърпа или в сгъвката на ръката 
• Спазвайте разстояние най-малко от 1,5 метра от други лица 
• Редовно проветрявайте затворени помещения 
 

За хората с предишни заболявания на дихателните пътища и хора със слаба имунна система е 
особено важно, да прилагат последователно тези предпазните мерки.    

 ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ОПАСНОСТ – ПЪРВА ПОМОЩ   

  

 

 

При болестни симптоми информирайте веднага началника и се обадете по телефона на лекар и 
обсъдете следващите мерки 

  

  КОМПЕТЕНТНО ИЗХВЪРЛЯНЕ   
  Отпадъците от домакинствата се пoдават за обичайно третиране на остатъчния боклук   
                

 


