
Наръчник
за работници в активна карантина
Земеделските работници от страни, за които е предвидена доверителна изолация, могат да 
прекарат карантинния период, предвиден в министерския указ от 7 август 2020 г., чрез 
извършване на селскостопанска дейност в същото стопанство, където са посрещнати 
първоначално. Карантината продължава 14 дни, като през това време не е възможно се 
отдалечават от фирмата или от мястото за настаняване.

Какво представлява активната карантина?

които да следвате за да работите безопасно
10 прости правила
След пристигането си във фирмата работникът трябва стриктно да спазва
инструкциите, предоставени от работодателя, а именно:

НАСТАНЯВАНЕ
Само определената група може да използва стаята, в която е настанена,
или ако е сам човек, само той може да я ползва. Влизането в стая, в която
не сте настанени, е забранено

7

ОБОРУДВАНЕ
Оборудването и инструментите се използват само лично. Ако съвместната
употреба е задължителна, винаги дезинфекцирайте инструментите преди
предаване. Във всеки случай дезинфекцирайте и ръцете си след приемането
на инструмент от другиго
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ТОАЛЕТНА
Използвайте тоалетните, които са посочени за вас или за вашата група,
а ползването на тоалетна определена за други групи или единични лица
е забранено. Проветрявайте и дезинфекцирайте след всяко използване
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ТЕСТ
Вие сте задължени да се съобразите с вашия работодател, който има
правото да разпореди кога и къде да се вземе на проба

1

СРОК НА АКТИВНИЯ КАРАНТИНЕН ПЕРИОД
Карантината продължава 14 дни от момента на пристигане във фирмата,
дори и тестът ви да е отрицателен
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ЗАБРАНА ЗА ОТДАЛЕЧАВАНЕ
Не е позволено да напускате фирмата или квартирата
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ГРУПИ
Работниците се разпределят в групи, състоящи се от най-много 4 човека
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КОНТАКТИ
Избягвайте контакт с други работници, освен ако те не са от вашата
4-ри членна група. Използвайте предпазни маски, предоставени
от работодателя, когато дистанцията между вас и останалите хора
е по малка от 2 метра
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ТРАНСПОРТ
Спазвайте указанията на работодателя за придвижване, придържайте
се към вашите групи и за по голяма сигурност носете маски по-често
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СЪОБЩЕНИЕ
Уведомете работодателя, ако някои от тези правила не се спазват от другиго.
Уведомете незабавно работодателя, в случай че забележите симптоми
на COVID-19 или подобни като тези на грип

10

Предпазни мерки
обща хигиена

Мийте ръцете си често, Ако 
кихане или кашляне 
покрийте носа и устата
с носни кърпички за 
еднократна употреба, които
те трябва да бъдат изхвърлени 
веднъж използвани
в специалните кошници; или
използвайте гънката на 
лакътя.

Винаги пазете такъв 
междуличностно разстояние
по-голям от 2 метра.
Избягвайте да се движите 
свободно в рамките на
структура, ако не е от 
необходимост.

Когато пътувате, използвайте 
винаги маски и ръкавици
за еднократна употреба или 
саниране от ръцете.

Ако има такъв, достъп до 
трапезарията, той е условен, 
той е достъпен само ако 
дойде редът назначен и ако 
има места да седя свободно; 
излита маската само когато 
ти седи на масата. 
Предпочитайте обаче, 
откритите пространства
за консумация.

2 метра

В края на 14-те дни на карантината, следвайте общите хигиенни предпазни мерки за противодействие

B U L G A R O



 

 

 

Аз, долу подписаният _______________________________ , роден в  _____________ , държава ____________ ,  

на _______________ , пребиваващ в _____________________________________________________________ ,  

 

 

Декларирам под своя отговорност:
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

______________ , на _________________ 

_______________________________________ 

 

  Подпис

 

 

имам предвид мерките за ограничаване на заразата COVID 19 и санкциите предвидени в случай
на неспазване на същото;

да не сам подлагат на карантинната мярка в моята страна на произход;

не сам имал контакт през последните 14 дни с лица, които са тествали положително за COVID-19;

не сам представил през последните 24 часа симптоми, дължащи се на COVID-19 (например треска,
кашлица, затруднения с дишането и др.);

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Декларирам също, че съм получил копие от „ Наръчник за работници в активна карантина “,
да сам разбрал съдържанието му, с ангажираност за своевременното им зачитане

Работодател ______________________________________________
 

да сам влезл в Трентино от страната  _____________________ на ден ___________________ ; 

имам предвид, че трябва незабавно да уведомим работодателя за всякакви промени дори едно
от обстоятелствата, предвидени в предишните точки;

разрешават обработването на лични данни с единствената цел да се предотврати заразяване
от COVID-19 (член 1, n.7, буква г) от министерския указ от 11 март 2020 г.)


