
Намаляване на риска от инфекция с 

коронавирус: 

Често почиствайте ръцете си с гел на 

алкохолна основа или сапун и вода 

Когато кашляте или кихате покривайте устата и 

носа си със сгънат лакът или кърпичка – 

изхвърлете кърпичката веднага и измийте 

ръцете си  

Избягвайте близък контакт с всеки, 

който има температура и кашля 

Старателно приготвяйте месото и 

яйцата 

Избягвайте незащитен контакт с живи 

диви или селскостопански животни 



Предпазвайте себе си околните от 

разболяване 

Измивайте ръцете си  
• след кашляне и кихане 

 

• когато се грижите за 

болен 
 

• преди, по време и след 

приготвяне на храна 
 

• преди хранене 
 

• след посещение на 

тоалетна 
 

• когато ръцете са 

видимо мръсни 
 

• след досег с животни и 

животински отпадъци 



 

Измивайте ръцете си 

Измивайте ръцете си със 
сапун и течаща вода, когато 
те са видимо мръсни 

Ако ръцете не са видимо 
мръсни, ги почиствайте 
често с гел на алкохолна 
основа или сапун и вода 



 

Предпазвайте себе си и 
околните от разболяване 

Когато кашляте и кихате 
покривайте устата и носа си със 
сгънат лакът или кърпичка – 
изхвърлете кърпичката веднага и 
измийте ръцете си  

Изхвърлете кърпичката в затворен 
кош веднага след използване 

Почиствайте ръцете си с гел на 
алкохолна основа или сапун и 
вода след кашляне и кихане и 
когато се грижите за болен 



 
Избягвайте близък контакт 
когато кашляте и имате 
температура 

Избягвайте да плюете 
на обществени места 

Ако имате температура, кашлица 
и затруднено дишане, потърсете 
веднага медицинска помощ и 
уведомете вашия лекар за 
скорошните си пътувания 

Предпазвайте себе си и другите 
от разболяване 



 

Безопасно хранене 

Използвайте различни 
дъски за рязане и ножове 
за сурово месо и 
преработена храна 

Измивайте ръцете си, 
когато редувате работа 
със сурова и 
преработена храна 



 
Болни животни 
или животни, 
починали след 
заболяване не 
бива да бъдат 
използвани за 
храна 

Безопасно хранене 



 
Безопасно е да се 
консумират месни 
продукти, дори в райони 
на огнища, ако са 
преминали през 
достатъчна термична 
обработка и правилно 
обработени по време на 
приготвянето 

Безопасно хранене 



 

Работа на мокри пазари? 
Как да останем здрави! 

Носете защитна престилка, 
ръкавици, маски и защита на 
лицето, когато работите с 
животни и животински продукти 

Свалете защитното облекло след 
работа, измивайте престилките 
ежедневно и ги оставяйте на 
работното място 

Избягвайте излагането на 
членове от семейството ви на 
замърсено работно облекло и 
обувки 



 Измивайте често ръцете си 

със сапун и вода след досег 

с животни или животински 

продукти 

Почиствайте и 

дезинфекцирайте 

работното си място и 

оборудването поне 

веднъж на ден 

Работа на мокри пазари? 
Как да останем здрави! 



Избягвайте да 

пътувате ако имате 

температура и 

кашлица 

Ако имате температура, 

кашлица или затруднено 

дишане, потърсете веднага 

медицинска помощ и 

уведомете вашия лекар за 

скорошните си пътувания 



Insert local logo 

Avoid close contact  

with people suffering 

from a fever and cough 

Frequently clean hands by 

using alcohol-based  

hand rub or soap and water 

Avoid touching eyes,  

nose or mouth 

Insert local logo 

Избягвайте близък 

контакт с хора с 

температура и 

кашлица 

Често почиствайте ръцете 

си с гел на алкохолна 

основа или сапун и вода 

Избягвайте да 

докосвате очите, 

носа или устата си 



Insert local logo 

Когато кашляте и кихате, 

покривайте устата и носа си 

със сгънат лакът или кърпичка 

– изхвърлете кърпичката 

веднага и измийте ръцете си 

Ако носите маска, уверете се, че тя 

покрива устата и носа – избягвайте 

да докосвате маската,  

след като сте я сложили 
Изхвърлете маската за еднократна 

употреба веднага след използване 

и измийте ръцете си  

 



Insert local logo 

Ако се разболеете по 

време на пътуване, 

уведомете екипажа 

и потърсете веднага 

медицинска помощ 

Ако потърсите 

медицинска помощ, 

уведомете вашия лекар 

за предишните си  

пътувания 



Insert local logo 

Консумирайте само 

храна с достатъчна 

термична обработка 

Избягвайте да плюете 

на обществени места 

Избягвайте близък 

контакт и пътуване с 

болни животни 


