
Указания за носене и сваляне на лични предпазни средства  

 

Обща информация 

Какво представлява SARS-CoV-2 и COVID-19? 

Причинителят на настоящата епидемия от COVID-19, е вирус, принадлежащ към 

семейството на Coronaviridae (род: Betacoronavirus) - голямо семейство от групата на 

едноверижните РНК вируси. Коронавирусите се предават в повечето случаи чрез 

големи респираторни капчици и при контакт, но са възможни и други начини на 

предаване (напр. въздушно- капков и фекално-орален). 

Средният инкубационен период на COVID-19 се оценява на 5 до 6 дни, като варира от 0 до 

14 дни. 

Понастоящем няма специфично лечение или ваксина срещу COVID-19.  

Ползването на  лични предпазни средства (ЛПС) цели да ни предпази от предаване на 

инфекции чрез контакт, аерогенно и по въздушно-капков път.  

Респираторна защита 

Маска за лице (хирургична маска) предпазва главно от издишани капчици. Използването  

й  може да намали разпространението на инфекцията, когато се използва правилно и в 

подходящ контекст. Това се препоръчва на работни места И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ 

МЕСТА, на които хората имат по-голяма вероятност да влязат в контакт с ВИРУСА.  

Внимание: неправилното носене на маска може да е неефективно и да създаде 

невярно чувство за сигурност. Абсолютно неправилно е при носенето й да докосвате 

лицето си с ръцете си, защото има по-голям риск вирусът да се разпространи чрез 

последващ контакт. 

Правилно поставяне на маска в няколко стъпки 

 Измийте ръцете със сапун и вода или използвайте дезинфектант 

 Извадете маската от кутията и се уверете, че няма разкъсвания или дупки 

 Металната лента трябва да бъде в горната част на маската 

Поставете ластиците зад ушите или, ако маската е с връзки, завържете долните за 

врата си, а горните – зад главата си 

Поставете маската над носа, устата и брадичката, така че да ги покрива 

 Издърпайте дъното на маската под брадичката към врата 

 Огънете металната лента така, че да пасва на носа ви 

Коригирайте, за да обхване плътно лицето ви без да има пролуки  

 Избягвайте да докосвате маската, докато я използвате; ако го направите, почистете 

ръцете си с дезинфектант на алкохол основа или сапун и вода; не я сваляйте под 

брадичката, защото смятате, че вече няма риск – това е неправилна употреба!! 

 Сменете маската с нова веднага, след като се овлажни или е видимо замърсена 

 Не използвайте отново маска за еднократна употреба 



 
 

Правилно сваляне на маска 

 Измийте ръцете със сапун и вода или използвайте дезинфектант 

 Избягвайте да докосвате предната част на маската 

 Ако маската има връзки, развържете първо долните връзки и след това горните 

 Премахнете от лицето си 

 Ако маската е за еднократна употреба, изхвърлете я в контейнер и не я използвайте 

отново  

 Незабавно измийте ръцете със сапун и вода или използвайте дезинфектант за ръце. 

Маските за многократна употреба се изпират веднага със сапун и гореща вода. Ако нямате 

възможност за незабавно изпиране, я поставете в затворен найлонов плик и я изперете при 

възможност.  

 

Защита на очите 

С цел превенция на очната лигавица от излагане на вируса се използват очила или лицеви 

шлемове. Очилата трябва да са от закрит тип и да отговарят на чертите на лицето на 

потребителя. 

Сваляне на очила с еластична текстилна каишка (стъпки 1 до 4) 

 

 



Сваляне на очила от закрит тип (стъпки 1 и 2) 

 

 

Защита на ръцете 

Мийте често ръцете си или ги почистете с дезинфектант на алкохолна основа (с поне 60% 

съдържание на етилов алкохол) или с мокри кърпички, съдържащи алкохол, в 

продължение на поне 20 секунди, като старателно триете цялата им повърхност  

 

(Латексови)  ръкавици 

Когато поставяте ръкавици, е важно да ги разширите, за да покриете китките си. С тях 

може да извършвате всички ежедневни действия в работния процес. 

Въпреки, че ръцете ви са защитени не забравяйте, че не бива да докосвате с ръце лицето 

си. За тях важат всички правила за миене и дезинфекция. 

 

Сваляне на ръкавиците 

 

Използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа, преди да свалите ръкавиците! 

Ръкавиците трябва да се свалят в осем стъпки:  

 (1) Започнете с притискане и задържане на ръкавицата (с другата ръка, която е с 

ръкавица) между областта на дланта и китката; 

 (2) отлепване на ръкавицата от китката (3), докато се обърне отвътре, покривайки 

пръстите. С вече полусъблечената ръка  

 (4) стиснете и задръжте другата ръка, която е с цяла ръкавица между дланта и 

китката,  

 (5) отлепете ръкавицата от китката (6), докато се обърне отвътре и покрие пръстите.  

 Сега, когато и двете ръце са с половин ръкавица, (7) махнете ръкавицата от едната 

ръка напълно, като вземете вътрешната част на ръкавицата и я отлепите от ръката, и 

направете същото за останалата ръка, която е с половин ръкавица, като използвате 

ръката, която е без ръкавица, като винаги хващате вътрешната част на ръкавицата.  

 Изхвърлете ръкавиците (8) в кошче за отпадъци с капак. 

 



 

 

 

 

 

 


