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Относно: Мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус 

COVID 19 на територията на София-град. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА, 

 

 Във връзка с разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна 

организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по 

отношение на заболяването, необходимите мерки за недопускане и ограничаване 

разпространението му на територията на детските, учебните, социалните заведения, 

сградите за обществено настаняване и за обслужване в областта на образованието и 

науката, здравеопазването, културата и изкуствата, транспортните средства за обществен 

превоз на пътници и при провеждането на обществени мероприятия са както следва: 

1. Засилен режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони в 

контакт с открити части на тялото до 3 – 4 пъти дневно, включително и в 

транспортните средства на обществения градски превоз. 

2. Създаване необходимата организация за недопускане на контакт с лица/деца 

със здравословни проблеми, включваща строг и ефективен контрол при 

провеждане на сутрешния филтър в детските заведения, регулярно 

наблюдение на здравословното състояние на децата/лицата, ползване на 

предвидените и проектирани изолационни помещения и други. 

3. Регулярно и достатъчно добро проветряване на помещенията. 



4. Спазването на добра лична хигиена, задължително измиване на ръцете с вода 

и миещи препарати преди хранене, след използване на тоалетна и при всяка 

потенциална възможност за замърсяване (пребиваване на открито, 

допълнително провеждани занимания и други). 

5. Използване на индивидуални средства за подсушаване на ръце и чаши за вода 

за всяко дете/лице. 

6. Дезинфекция на приборите за хранене след всяка употреба. 

7. Термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо 

изглаждане с ютия. 

8. Осигуряване на оптимални стойности на микроклиматичните фактори на 

средата, в съответствие със здравното законодателство. 

9. Засилен контрол от страна на ръководството на сградите/обектите за 

обществено обслужване, ползване, предназначение  и на юридическите лица, 

стопанисващи транспортните средства за обществен превоз на пътници по 

отношение на предприетите мерки и действия за недопускане риск за здравето, 

и разпространение на COVID 19 и други заразни заболявания. 

         Допълнителна информация за временните мерки за почистване на сгради /обекти 

за обществено обслужване, ползване, предназначение може да намерите на официалните 

страници на Министерство на здравеопазването и Столична РЗИ. 

 

С уважение,  
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Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ

 


