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Стандарт за безопасни и здравословни условия на труд в
условията на SARS-CoV-2

I. Труд в условията на пандемия - повече безопасност и здраве по време на
работа
Пандемията от коронавирус (SARS-CoV-2) засяга еднакво както социалния и
икономическия живот, така и наетите или безработните лица. Тази пандемична
ситуация представлява опасност за здравето на неопределен брой хора и
същевременно за обществената сигурност и реда. Тя оказва значително влияние върху
живота на всеки човек; засяга всяка икономическа дейност, а с това и целия трудов
свят. Сигурността и безопасността при работа и рестартирането на икономиката могат
да функционират само в унисон, като трябва да бъде избегнат “стоп енд гоу” ефектът.
Описаните по-долу специални мерки за безопасни и здравословни условия на труд
имат за цел да защитят населението чрез прекъсване на веригата на заразяване, да
съхранят здравето на работещите, да възстановят икономическата активност и в
същото време да създадат трайно състояние на плоски криви на заразяването в
средносрочен план. При това трябва да се спазва йерархическият приоритет от
технически през организационни до лични предпазни мерки.
Прилагат се два ясни принципа:
 независимо от концепцията в рамките на предприятието в случаите на подозрение,
при които не може да бъде надеждно спазвано минималното разстояние, да бъдат
предоставяни и носени средства за защита на устата и носа.
 лица с респираторни симптоми (освен ако не се касае, например, за
диагностицирана от лекар настинка) или повишена температура по правило не
трябва да пребивават на територията на предприятието (изключение: лица,
работещи в критични инфраструктури - вж. препоръките на института “Роберт Кох”).
Работодателят трябва (например в рамките на „планове за действие в извънредна
ситуация на зараза“) да установи процедура за третиране на подозрителните случаи
(например в случай на повишена телесна температура; вж. препоръките на
института „Роберт Кох“).
II. Концепция в рамките на предприятието за временни допълнителни мерки за
защита от заразяване със SARS-CoV-2 (Стандарт за безопасни и здравословни
условия на труд в условията на SARS-CoV-2)
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от работодателя в съответствие с резултата от оценката на риска. Работодателят
трябва да потърси съвет от специалистите по трудова безопасност и лекаря на
предприятието и да съгласува прилагането на мерките с представителите на
интересите на различните групи в предприятието.
Ако в предприятието е създадена комисия по трудова безопасност, то тя започва
незабавно да координира прилагането на допълнителните мерки за защита от
заразяване и да оказва подкрепа при осъществяването на контрол върху тяхната
ефективност. Като алтернатива може да бъде създаден координационен/кризисен щаб
под ръководството на работодателя или в съответствие с § 13 от Закона за прилагане
на мерки за безопасни и здравословни условия на труд с цел подобряване на
безопасността и здравето на работниците и служителите на работното място (ArbSchG)
/ правилата на Германската асоциация на застрахователите в областта на
задължителното застраховане срещу злополуки (DGUV) да бъде назначено натоварено
с тази задача лице, на което да оказват съдействие работническият съвет,
специалистът по трудова безопасност и лекарят на предприятието.
Специални технически мерки
1.

Организация на работното място

Работниците трябва да спазват достатъчно отстояние (най-малко 1,5 м) от други хора.
Когато това не е възможно чрез мерки за организация на работата, трябва да се
предприемат алтернативни защитни мерки. На местата с обществен достъп трябва да
бъдат поставени прозрачни прегради и, ако е възможно, също така да се разделят
работните места, между които иначе обичайно не е налице безопасно разстояние.
По възможност работата, която обичайно се извършва в офис, трябва да се върши от
дома. В противен случай за работните места в офисите свободното пространство
трябва да се използва така и работата да се организира по такъв начин, че да се избегне
използването на помещенията от много хора и в тях да бъде налично достатъчно
защитно разстояние.
2.

Санитарни помещения, столове и помещения за почивка

За почистване на ръцете трябва да се осигурят щадящи кожата течни сапуни и дозатори
за салфетки. Трябва да се предвиди адекватно почистване и хигиена и, ако е
необходимо, да се коригират интервалите между почистванията. Това се отнася поспециално за санитарните и общите помещения. Редовното почистване на дръжките на
вратите и перилата също допринася за предотвратяването на заразяване. В
помещенията за почивка и столовите за хранене трябва да се осигури достатъчно
разстояние, например чрез подреждане, при което масите и столовете не са твърде
близо една до друга. Трябва да се създаде организация, при която на местата за
вземане на храна и връщане на използваната посуда, както и на касата, да не се
образуват опашки. Ако е необходимо, работното време на столовите и времето, през
което се раздава храна, трябва да бъдат удължени. Като крайна мярка трябва да се
обмисли и затваряне на столовите.
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Проветряване

Редовното проветряване подобрява хигиената и качеството на въздуха, тъй като в
затворени помещения броят на патогените във въздуха може да се повиши.
Проветряването намалява броя на евентуално съдържащите се във въздуха най-фини
капчици, съдържащи причинители на болести.
Специални указания за вентилационни и климатични системи:
Общият риск от предаване на инфекции чрез вентилационни и климатични системи
може да бъде класифициран като нисък. Не се препоръчва изключване на
вентилационните и климатичните системи, особено в помещения, в които се лекуват
заразени лица или в които се борави с инфекциозни материали, тъй като това може да
доведе до повишаване на концентрацията на аерозоли във въздуха в помещението, а с
това и до повишен риск от заразяване.
4. Мерки за защита от инфекции на строителни площадки, в областта на селското
стопанство, доставките и транспорта и при полагане на труд и пътувания
извън предприятието
При свързани с работата контакти (с клиенти) извън предприятието по възможност също
трябва да се спазва разстояние от най-малко 1,5 метра. При тези дейности работните
процеси трябва да бъдат проверени по отношение на това, дали е възможна изолирана
работа, ако това не води до допълнителни опасности. В противен случай трябва да се
предвидят възможно най-малки постоянни екипи (например от двама или трима души),
за да се редуцират променящите се контакти между персонала на компанията по време
на пътувания и работни задачи извън територията на предприятието. В допълнение, за
тези дейности трябва да се осигурят съоръжения за честа хигиена на ръцете в близост
до работните места. Освен това трябва да се осигури допълнително оборудване за
фирмените превозни средства с принадлежности за хигиена на ръцете и дезинфекция,
както и с хартиени салфетки и торби за боклук. При извършване на необходимите за
нуждите на предприятието пътувания трябва - доколкото е възможно - да се избягва
едновременната употреба на превозни средства от няколко служители. Освен това
кръгът от лица, които използват заедно едно и също превозно средство - едновременно
или последователно - трябва да бъде ограничен, доколкото е възможно, например чрез
предоставяне на превозно средство на всеки сформиран постоянен екип. Купето на
фирмените превозни средства трябва да се почиства редовно, особено ако те се
използват от няколко души. Пътуванията за закупуване и доставка на материали трябва
да бъдат ограничени, доколкото е възможно, а планирането на маршрута трябва да
бъде съответно оптимизирано.
В случай на извършване на услуги по транспорт и доставка при планирането на
маршрутите трябва да се вземат предвид възможностите за използване на санитарни
съоръжения, тъй като поради факта, че в момента много от тоалетните и помещенията
за миене са затворени, хигиената на ръцете е възможна само в ограничена степен.
5.

Мерки за защита от инфекции в сгради за колективно настаняване

За колективно настаняване в една и съща сграда трябва по възможност да се определят
малки, постоянни екипи, които също така работят заедно. Ако е възможно, на тези екипи

-4трябва да бъдат осигурени собствени общи съоръжения (санитарни помещения, кухни,
общи помещения), за да се избегне допълнително натоварване поради използването им
на смени и необходимото почистване преди ползването на същите от отделните екипи.
По принцип трябва да се осигури единична заетост на спалните помещения.
Настаняване на повече от едно лице в спалните помещения по правило трябва да се
разрешава само за партньори или близки членове на семейството. Трябва да се
предвидят допълнителни помещения за ранна изолация на заразени лица.
Помещенията за настаняване трябва да се проветряват и почистват редовно и често.
За кухните в сградите за настаняване трябва да се предвидят съдомиялни машини, тъй
като за дезинфекцията на съдовете са необходими температури над 60° C. Трябва също
така да бъдат предоставени перални машини или да се организира редовно пране.
6.

Работа от дома

Ако е възможно, работата, която обичайно се извършва в офис, да се извършва от дома,
особено ако офис помещенията трябва да се използват от няколко души с недостатъчно
разстояние за безопасност между тях. Работата от дома може също така да допринесе
за това да се даде възможност на служителите да изпълняват своите задължения за
полагане на грижи (например за деца или за нуждаещи се от обгрижване роднини). На
тематичната страница на инициативата “Ново качество на работа” (Neue Qualität der
Arbeit) (www.inqa.de) са посочени препоръки за работодатели и служители за използване
на т.нар. домашен офис.
7.

Служебни пътувания, съвещания и събирания

Служебните пътувания и мероприятията лице в лице, като например съвещания, трябва
да бъдат сведени до абсолютен минимум и, доколкото е възможно, вместо тях да бъдат
използвани технически алтернативи като телефонни или видеоконференции. Ако такива
присъствени мероприятия са абсолютно необходими, между участниците в тях трябва
да има достатъчно разстояние.
Специални организационни мерки
8.

Осигуряване на достатъчно безопасно разстояние

Използването на пътищата за движение (особено стълби, врати, асансьори) трябва да
се урегулира така, че да може да се поддържа достатъчно разстояние. На местата, в
които опитът показва, че се събират хора (местата за регистриране на време, в
столовата, местата за раздаване на инструменти и материали, в асансьорите и т.н.), по
пода трябва да бъдат обозначени безопасните разстояния, например със залепваща
лента. При групова работа на няколко служители, например при извършване на
монтажни работи, трябва да се гарантира минималното разстояние между служителите
от 1,5 метра. Там, където това ме може да бъде гарантирано технически или
организационно, трябва да се предприемат алтернативни мерки (носене на защитни
средства за устата и носа).
9.

Работно оборудване / инструменти

По възможност инструментите и работното оборудване трябва да се използват в
максимална степен персонално. Там, където това не е възможно, трябва да се предвиди
редовно почистване, особено преди предаването им на други хора. В други случаи при
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освен ако това не създава допълнителни опасности (например те да бъдат захванати от
въртящи се части). При това трябва да бъдат взети предвид и времевите ограничения
за носене на същите, както и индивидуалните особености на служителите (например
алергии).
10.

Разпределение на работното време и почивките

Плътността на заетостта на работните зони и споделените съоръжения трябва да бъде
намалена чрез мерки за времеви корекции (изместено време за работа и почивка,
евентуално работа на смени).
С цел ограничаване на вътрешните лични контакти в рамките на предприятието при
работа на смени плановете за смените трябва да се съставят по такъв начин, че по
възможност едни и същи работници да бъдат разпределяни за работа в общи смени.
Трябва да се вземат подходящи организационни мерки, така че да се избегне
събирането на едно място на голям брой служители в началото и в края на работното
време (например при регистриране на времето на напускане, в съблекалните,
пералните помещения, баните и т.н.).
11.
Съхранение и почистване на работното облекло и личните
предпазни средства
Особено стриктно трябва да се внимава за това личното предпазно оборудване и
работното облекло да бъде използвано само персонално. Трябва да се осигури
възможност за персонално съхранение на работното облекло и личните предпазни
средства разделно от ежедневното облекло. Трябва да се гарантира редовното
почистване на работното облекло. Ако е изключено възникването на допълнителни
рискове от инфекции и/или недостатъчна хигиена (например поради замърсяване) и в
същото време могат да бъдат избегнати лични контакти в рамките на предприятието, на
служителите трябва да бъде разрешено да обличат и събличат носеното от тях работно
облекло по домовете си.
12.
Достъп на външни за предприятието лица до работните места и
помещенията на неговата територия
По възможност достъпът на външни за предприятието лица трябва да бъде ограничен
до минимум. Ако е възможно, данните за контакт на външните за предприятието лица,
както и времето на влизане във- и напускане на работното място или територията на
предприятието трябва да бъдат документирани. Външните за предприятието лица
трябва допълнително да бъдат информирани за мерките за защита срещу заразяване
със SARS-CoV-2, които в момента се прилагат в предприятието.
13.

Инструкции за действие в случай на възникване на подозрение

Трябва да бъдат изготвени вътрешнофирмени разпоредби за бързо изясняване на
подозрения за случаи на заболяване от COVID-19. По-специално повишена
температура, кашлица и задух могат да бъдат признаци на заразяване с коронавирус.
За тази цел по възможност в предприятието трябва да се осигурят средства за
безконтактно измерване на телесната температура.
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напуснат територията на предприятието или да останат в дома си. Докато подозрението
не бъде проверено от лекар, трябва да се счита, че служителят е неработоспособен.
Засегнатите лица трябва незабавно да се свържат по телефона с лекар или с
компетентна здравна служба за изясняване на състоянието си. В плана на
предприятието за работа в условията на пандемия работодателят трябва да предвиди
разпоредби за установяване и информиране при потвърдени случаи на заразяване на
хората (служители и - където е възможно - клиенти), при които вследствие на
осъществен контакт със заразено лице също е налице риск от заразяване.
14.

Минимизиране на причинения от коронавируса психически стрес

Кризата с коронавируса заплашва и става причина за несигурност не само във фирмите,
но създава силни страхове и сред много служители. Други аспекти, които трябва да се
вземат предвид във връзка с психологическия стрес, са, например, възможни
конфликтни ситуации с клиенти, дългосрочна висока интензивност на работа в
свързаните с предприятията сектори от индустрията, както и изискванията за социално
дистанциране. Тези допълнителни психологически натоварвания трябва да се вземат
предвид при оценката на риска и въз основа на тях да се предвидят подходящи мерки.
Специални мерки за лична безопасност
15.

Защита за устата и носа и лични предпазни средства

При неизбежен контакт с други лица или при невъзможност за спазване на защитното
разстояние в особено уязвимите работни зони трябва да се предоставят и носят
средства за защита на устата и носа и лични предпазни средства.
16.

Инструктаж и активна комуникация

В рамките на предприятието трябва да се осигури цялостна комуникация относно
въведените превантивни мерки и мерките за безопасни и здравословни условия на труд.
Инструктажите на ръководителите в предприятието имат за цел гарантиране на
безопасността при работа и по възможност трябва да се провеждат централно. Трябва
да бъдат посочени едни и същи лица за контакт за всички и да бъде гарантиран потокът
от информация. Защитните мерки трябва да бъдат разяснени, а инструкциите
представени по разбираем начин (включително чрез указателни табели, табла,
маркировка по пода и т.н.). Трябва да се обърне внимание на спазването на личните и
организационните хигиенни правила (изискване за разстояние, "етикет за кашлица и
кихане", хигиена на ръцете, лични предпазни средства). Предоставяната от Федералния
център за здравно образование информация също може да бъде от полза при
провеждането на инструктажите.
17.
Профилактични изследвания и прегледи в рамките на предприятието
и защита на особено уязвими лица
На служителите трябва да се предостави възможност за извършване или да им бъде
предложено извършването на профилактични изследвания и прегледи в рамките на
предприятието. Служителите могат да получат индивидуални съвети от лекаря на
предприятието, включително относно конкретни опасности поради предишно
заболяване или индивидуални предразположения или други свързани със здравето
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обсъждане. Лекарят на предприятието познава работното място и ако нормалните
мерки за безопасни и здравословни условия на труд не са достатъчни, предлага на
работодателя подходящи мерки за защита. Ако е необходимо, лекарят може да
препоръча и промяна на дейността, която извършва съответното засегнато лице.
Работодателят ще научи за това само ако засегнатото лице изрично даде съгласието
си. Консултацията със специалиста по трудова медицина може да бъде проведена и по
телефона; лекарите в някои предприятия предлагат гореща линия за служителите на
същите.
III. Прилагане и адаптиране на общия Стандарт за безопасни и здравословни
условия на труд в условията на SARS-CoV-2
Може да се предположи, че пандемията ще представлява предизвикателство пред
институциите, занимаващи се със защита от инфекции по време на работа, за дълъг
период от време. За да посрещне тези специфични предизвикателства и да даде
възможност за общонационален и междуотраслов единен подход,
 Федералното министерство на труда и социалните въпроси ще създаде временна
консултативна група "Защитни мерки на работното място за превенция на SARSCoV-2", за да може своевременно и координирано да се реагира на по-нататъшното
развитие на пандемията и, ако е необходимо, да се предприемат необходимите
корекции в настоящия Стандарт за безопасни и здравословни условия на труд.
Членове на групата трябва да бъдат представители на Федералното министерство
на труда и социалните въпроси (BMAS) и Федералния институт за безопасни и
здравословни условия на труд (BAuA), института “Роберт Кох” (RKI), по двама
представители от Германската конфедерация на профсъюзите (DGB), Федералната
асоциация на германските сдружения на работодателите (BDA), Германската
асоциация на застрахователите в областта на задължителното застраховане срещу
злополуки (DGUV), на правителствата на провинциите, както и експерти.
 настоящият Стандарт за безопасни и здравословни условия на труд в условията на
SARS-CoV-2 при необходимост ще се допълва и конкретизира според нуждите
на отделните сектори от индустрията от Асоциацията на застрахователите в
областта на задължителното застраховане срещу злополуки и, ако е необходимо, от
надзорните органи на провинциите .
 федералното правителство ще публикува Стандарта за безопасни и здравословни
условия на труд в условията на SARS-CoV-2 и ще се позовава на специфичните за
отделните сектори спецификации и допълнения. То отправя молба към Федералния
институт за безопасни и здравословни условия на труд, Федералната асоциация на
германските сдружения на работодателите, Германската конфедерация на
профсъюзите, Германската асоциация на застрахователите в областта на
задължителното застраховане срещу злополуки и административните органи,
компетентни в областта на безопасните и здравословни условия на труд на
федералните провинции също да използват своите мрежи и за комуникация.
Описаните мерки представляват принос за осигуряване на плоска крива на (новите)
случаи на заразяване. Разработената от федералното правителство,
правителствата на провинциите и Германската асоциация на застрахователите в
областта на задължителното застраховане срещу злополуки Съвместната германска
стратегия за безопасност на труда (GDA) също ще подкрепи разпространението и
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на SARS-CoV-2 и неговите допълнителни конкретни и специфични за отделните
сектори от индустрията изисквания в трудовия свят.

