
 
 

коронавирус 

ЗНАЯ 
Как се разпространява вирусът? 
Хората могат да хванат COVID-19 от други, които имат вируса чрез вдишване на малки капчици от 
хора с COVID-19, които кашлят или кихат или чрез докосване на замърсени повърхности. 
  

Какви са симптомите? 
Много хора, които се заразяват, изпитват леко заболяване и се възстановяват, но това може да бъде 
по-тежко за другите. Симптомите включват комбинация от: 

• Треска 

• кашлица 

• Затруднено дишане 

• Мускулна болка 

• Умора 
  

Достъп до информация с добро качество 

Тъй като ситуацията с коронавируса се развива, важно е да знаете каква поддръжка е достъпна за 
вас като неформален болногледач и тези, за които се грижите. Ако се притеснявате, че вие или 
някой, за когото се грижите, може да бъде застрашен, може да имате достъп до насоки чрез 
националната линия за помощ на вашата страна. 

Държава институт  уебсайт 

Национални 
линии за 
помощ 

Австрия 

Федерално 
министерство 
Република Австрия: 
Федерални социални 
въпроси, 
здравеопазване, грижи 
и защита на 
потребителите sozialministerium.at   

+43 800 555 
621 

Белгия 

Федерална обществена 
служба: здраве, 
безопасност на 
хранителните вериги и 
околна среда info-coronavirus.be 

+32 800 
14689 

България 
Министерство на 
здравеопазването mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Хърватия 
Хърватски институт за 
обществено здраве hzjz.hr 

+385 91 468 
30 32; 
+385 99 468 
30 01 

Кипър 
Министерство на 
здравеопазването moh.gov.cy +357 1420 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C


Чехия 
Министерство на 
здравеопазването mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Дания Датски здравен орган sst.dk 

+45 72 22 74 
59 

Естония 
Министерство на 
социалните въпроси koroonaviirus.ee  

+372 634 
6630; 1220 *, 
1247 * 

Финландия 

Финландски институт 
за здраве и 
благополучие thl.fi 

+358 295 535 
535 

Франция 
Правителство на 
Френската република gouvernement.fr 

+33 800 130 
000 

Германия 

Федерално 
министерство на 
здравеопазването bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 
465 100 

Гърция 

Национален институт 
за обществено здраве 
на Гърция eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Унгария Унгарско правителство koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Исландия 
Дирекция на 
здравеопазването landlaeknir.is  

+354 544 
4113, 1700 

Ирландия 

Изпълнителен 
директор на здравната 
служба hse.ie 

+353 1850 24 
1850 * 

Италия 
Министерство на 
здравеопазването salute.gov.it  +39 1500 

Латвия 

Център за 
профилактика и 
контрол на 
заболяванията spkc.gov.lv 

+371 
67387661 

Лихтенщайн 
Правителство на 
Лихтенщайн regierung.li/coronavirus 

+423 230 30 
30 

Литва 
Министерство на 
здравеопазването sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Люксембург 
Министерство на 
здравеопазването msan.gouvernement.lu  

+352 8002 
8080 

Малта 
Правителство на 
Малта deputyprimeminister.gov.mt  

+356 
21324086 

Холандия 

Национален институт 
за обществено здраве и 
околна среда rivm.nl  +31 800-1351 

Норвегия 
Норвежки институт за 
обществено здраве fhi.no 

+47 815 55 
015 

Полша 
Правителство на 
Полша 

gov.pl (PL) +48 800 190 
590 gov.pl (EN) 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus


Португалия 
Министерство на 
здравеопазването dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 
24 24 

Румъния 
Министерство на 
здравеопазването ms.ro 

+40 800 800 
358 

Словакия 

Орган за обществено 
здраве на Словашката 
република uvzsr.sk  

+421 917 222 
682 

Словения 
Правителство на 
Словения gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404 
* 

Испания 
Правителство на 
Испания mscbs.gob.es 

Регионални 
номера 
можете да 
намерите тук  

Швеция 
Агенция за обществено 
здраве на Швеция folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

Швейцария 
Федерална служба по 
обществено здраве bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

Великобритания 
Правителство на 
Обединеното кралство gov.uk 

111 * (набран 
от 
Обединеното 
кралство) 

PROTECT 
Как можете да защитите себе си и другите? 
На първо място е препоръчително да защитите себе си и другите, като следвате по-долу указанията 
за хигиена и контрол на инфекциите. Ако живеете с тези, за които се грижите и смятате, че сте били в 
близък контакт с някой с потвърден коронавирус, обадете се на вашата национална телефонна линия 
за съвет и им кажете, че сте болногледач, живеещ с човека / хората, за които се грижите. 
Като каза това, важно е да не се претоварвате услугите за грижи в момент, когато ресурсите вече 
са разтегнати, моля, свържете се само със здравни специалисти, когато е подходящо, т.е. когато 
вие или лицето, за което се грижите, изпитвате сериозни и недвусмислени симптоми. 
Ако планирате да заминете, вижте най-новите съвети за специализирания уебсайт на вашата страна. 
Ако не живеете с тези, за които се грижите, предлагаме ви да поддържате редовен контакт по 
телефона, по имейл или чрез видео разговори. Семействата може да искат да мислят да прекарат 
време заедно по различен начин - например, като настроят групов чат или играят заедно онлайн 
игри. Ако комуникацията онлайн не е възможна, никога не подценявайте стойността на редовното 
телефонно обаждане, за да предлагате социални контакти и поддръжка. Ако е необходимо, 
направете планове за алтернативна грижа лице в лице за лицето, за което се грижите, например като 
се обадите на доверени съседи, приятели или членове на семейството. 
  
Указания за хигиена и контрол на инфекциите 

• Почиствайте ръцете си често. Измийте ръцете си със сапун и вода или, ако няма, използвайте 
дезинфектант за ръце на алкохол: 

• Преди ядене, след използване на тоалетната; 

• След издухване на носа, кашляне или кихане; 

• След като е бил на обществени места; 

• След като сте докоснали повърхности на обществени места; 

• След като се докоснах до други хора. 

• Избягвайте контакт с болни хора, по-специално с такива с кашлица. 

• Избягвайте да докосвате лицето, носа и очите. 

• Избягвайте срещи, събития и други социални събирания в райони с непрекъснато предаване на 
общността. 

• Практикувайте социално дистанциране, ако COVID-19 се разпространява във вашата общност: 

• Избягвайте тълпите, особено в затворени и лошо проветриви помещения. 

• Правете пазаруване с хранителни стоки в извън пиковите часове. 

https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


• Избягвайте използването на обществен транспорт в часовете на пик. 

• Упражнявайте се на открито, вместо на закрито. 

• Ако развиете кашлица, след като COVID-19 се разпространи във вашата общност, използвайте 
медицински маски за лице. Това ще предпази хората около вас от заразяване. 

  

Поддържане на добро психично здраве по време на COVID-19 

Възрастните възрастни, особено изолирано и тези с когнитивен спад / деменция, могат да станат по-
тревожни, ядосани, стресирани, развълнувани и изтеглени по време на огнището / докато са в 
карантина. 
За да се предотвратят тези негативни ефекти, неформалните лица, полагащи грижи, трябва да се 
стремят да: 

• Осигурете практическа и емоционална подкрепа чрез неформални мрежи (семейства) и здравни 
специалисти. 

• Споделете прости факти за случващото се и дайте ясна информация за това как да намалите 
риска от инфекция с думи, които възрастните хора с / без когнитивно увреждане могат да 
разберат. Повторете информацията, когато е необходимо. Инструкциите трябва да се предават по 
ясен, кратък, уважителен и търпелив начин. Също така може да бъде полезно информацията да се 
показва в писмена форма или в снимки. Ангажирайте техните семейства и други мрежи за 
поддръжка в предоставянето на информация и им помагайте да практикуват мерки за превенция 
(напр. Миене на ръцете и т.н.) 

• Ако имате основно здравословно състояние, уверете се, че имате достъп до всички лекарства, 
които в момента използвате. Активирайте социалните си контакти, за да ви предоставим помощ, 
ако е необходимо. 

• Бъдете подготвени и знайте предварително къде и как да получите практическа помощ, ако е 
необходимо, като да извикате такси, да доставите храна и да поискате медицинска помощ. Уверете 
се, че имате до 2 седмици от всичките си редовни лекарства, които може да се нуждаете. 

• Научете прости ежедневни физически упражнения, които да изпълнявате у дома, в карантина или 
изолация, за да поддържате мобилността и да намалите скуката. 

• Съхранявайте редовни процедури и графици колкото е възможно повече или помагайте за 
създаването на нови в нова среда, включително редовни упражнения, почистване, ежедневни 
занимания, пеене, рисуване или други дейности. Помогнете на другите чрез партньорска 
поддръжка, проверка на съседите и грижи за деца за медицински персонал, ограничен в болници, 
които се борят срещу COVID-19, когато е безопасно да го направят. в съответствие с 
предишните. Поддържайте редовен контакт с близки хора (например по телефона или други 
достъпи). 

  

Ако сте в изолация 

• Поддържайте връзка и поддържайте социалните си мрежи. Дори когато сте изолирани, опитайте се 
колкото е възможно повече, за да запазите личните си ежедневни процедури или да създавате 
нови съчетания. Ако здравните власти препоръчат да ограничите физическия ви социален контакт, 
за да ограничите епидемията, можете да останете свързани чрез електронна поща, социални 
медии, видео конференция и телефон. 

• По време на стрес обърнете внимание на собствените си нужди и чувства. Участвайте в 
здравословни занимания, които ви харесват и намирате за релаксиращи. Упражнявайте редовно, 
спазвайте редовни сънни процедури и яжте здравословна храна. Дръжте нещата в 
перспектива. Обществените здравни агенции и експерти във всички страни работят по епидемията, 
за да гарантират наличието на най-добрите грижи за засегнатите. 

• Почти постоянен поток от съобщения за новини за епидемия може да накара всеки да се почувства 
тревожен или затруднен. Потърсете актуализации на информация и практически насоки в 
определени часове на деня от здравните специалисти и уебсайта на СЗО и избягвайте да слушате 
или следвате слухове, които ви карат да се чувствате неприятно. 

ПРИГОТВИ СЕ 
Планиране на извънредни ситуации 

Когато се грижите за някого, животът не може просто да бъде задържан, когато търсеният човек 
разчита на вас за жизненоважна помощ и подкрепа. Поради това, като полагащ грижи, трябва да 
знаете, че ако се случи спешна ситуация, грижата за заместване ще се подреди бързо и 
ефективно. За много от тях това ще се свърже с член на семейството, приятел или съсед, който е 
готов да се покрие при спешни случаи. 



Съветваме всички болногледачи да създадат план за спешни случаи - за вас и всички, които се 
грижите. Създаването на план може да ви помогне да облекчите притесненията си, ако не сте в 
състояние да се грижите за тези, за които се грижите във всеки момент от бъдещето. Например, 
можете да гарантирате, че ключовата информация е лесно достъпна за професионалисти; изгответе 
мрежи за подкрепа на общността и семейството; и проучете каква технология може да се използва за 
подкрепа на някой, за когото се грижите, когато не можете да сте на едно и също място по едно и 
също време. Също така е добра идея да уведомите личния си лекар или медицинския специалист, че 
сте болногледач. 
За да създадете авариен план, който да отговаря на вашите нужди, ще трябва да разгледате: 

• Подробности за името и адреса и всички други данни за контакт на лицето, което се грижите; 

• Кой вие и човекът, на когото се грижите, бихте искали да се свържете с вас при спешни случаи - 
това може да включва приятели, семейство или професионалисти; 

• Подробности за всяко лекарство, което приема човекът, който се грижите; 

• Подробности за всяко продължаващо лечение, от което се нуждаят. 
Помислете дали има алтернативни начини за пазаруване на човека / хората, за които се 
грижите. Бихте могли да се регистрирате в услугата за повторно доставяне на рецепта, ако човекът, 
за когото се грижите, разчита на редовни лекарства с рецепта. 
Нашите колеги от Family Carers Ireland са разработили полезна книжка, за да помогнат на лицата, 
които се грижат за това, кой би могъл да предложи подкрепа и какво би трябвало да знае този човек, 
в случай че първичният лекуващ не е в състояние да предостави грижи поради спешна ситуация 
( https: // familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-I Ireland-
REVISED.pdf ) 
  

Как технологиите могат да помогнат 

Ако някой, за когото се грижите за живота на разстояние, е важно да помислите как технологията 
може да ви помогне да поддържате връзка и да ви предупреждава за евентуални проблеми, за да ви 
даде спокойствие и на двете. 
Може да ви е полезно да разгледате Facetime или Skype като начин да говорите лице в лице, макар и 
на разстояние. Има приложения и устройства, които са специално проектирани с оглед на нуждите на 
полагащите грижи, като например съвместно, мобилно и онлайн приложение, което ви позволява да 
улесните общуването и координирането на грижите между приятелите и семейството за човека, за 
когото се грижите. 
Има и технология, която може да ви помогне с конкретни задачи, в случай че не можете да сте 
наоколо, като например управление на приема на лекарства. 
  
Какво да направите, ако имате хронично заболяване? 

• Образовайте се на COVID-19 от надеждни 

• Попълнете отново лекарствата, отпускани по лекарско предписание, или помислете дали да 
използвате поръчка по пощата за вашите лекарства. 

• Имайте лекарства и лекарства без рецепта (напр. Тъкани, термометър) за лечение на треска. 

• Доколкото е възможно, поддържайте физическа активност, за да осигурите добро физическо 
състояние. 

• Имайте достатъчно хранителни стоки и предмети от домакинството, приблизително 2-4 
седмици. Пригответе се постепенно и избягвайте паниката. 

• Активирайте вашата социална мрежа. Свържете се със семейството, приятелите, съседите или 
здравните работници в общността предварително и направете съвместни планове какво да 
правите, когато COVID-19 се разпространява във вашата общност или ако се разболеете. 

• Следвайте инструкциите на националните органи за това как да се подготвите за спешни случаи. 

• Продължете да практикувате обща хигиена. 
  
Какво правите, ако се разболеете? 
За хора с леки симптоми на COVID-19 може да не е необходима хоспитализация. Вместо това 
доставчиците на здравни услуги могат да препоръчат изолация у дома, за да ограничат по-
нататъшното разпространение на вируса. Изолация в домашни условия, самоизолация или домашна 
изолация означава да останете у дома или в определена обстановка, в единично, посветено, 
адекватно проветриво помещение и за предпочитане с помощта на специализирана тоалетна. Тази 
мярка може да се препоръча на хора, докато проявява симптоми или за определен период от време. 
  

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


Докато сте в домашна изолация, спазвайте следните правила: 

• Не допускайте посетители. 

• Само членовете на домакинството, които се грижат за лицето, заподозряно или потвърдено, че 
имат COVID-19, трябва да стоят у дома. 

• Отделете се от другите хора в домакинството. 

• Използвайте маски за лице, ако имате такъв, когато сте в една и съща стая с други хора, за да ги 
защитите. 

• Останете в добре проветриво помещение с прозорец, който може да се отвори. 

• Ако не е налична специализирана тоалетна, изолираният трябва да почисти тоалетната 
старателно след всяка употреба. 

• Използвайте отделни кърпи, прибори за хранене, чаши за пиене, спално бельо или всеки друг 
домакински предмет, често споделян в семейната обстановка. 

• Активирайте вашата система за поддръжка: помолете приятели, съседи или здравни работници в 
общността за помощ при изпълнение на основни поръчки, например пазаруване на хранителни 
стоки и лекарства. 

• Избягвайте директния контакт, когато взаимодействате с тях, например, като организирате 
хранителни стоки, които да бъдат изпуснати на вратата. 

• Измийте ръцете директно преди и след всяко взаимодействие с другите. 

• Следвайте съветите на вашия доставчик на здравни услуги и им се обадете, ако състоянието ви се 
влоши. 

  

Грижи работници и друга домашна помощ 

Ако имате платени работници, почистващи или други помощници, влизащи в дома на човека, за 
когото се грижите: 

• Уверете се, че спазват строги хигиенни мерки и мерки за контрол на инфекциите. Ако те са наети 
чрез агенция и имате съмнения, свържете се с агенцията, за да ги попитате какви защитни мерки 
предприемат. 

• Говорете с човека, когото се грижите за мерките за хигиена и контрол на инфекциите, които те 
трябва да очакват някой да влезе в дома им да ги следва. Те не трябва да се страхуват да 
настояват, че те се спазват. 

• Ако е възможно, уверете се, че сапунът е лесно достъпен и кърпите често се сменят. 

• Както и следвайки стъпките по-горе, ако са наети от агенция: 

• говори с агенцията за техните планове за действие в извънредни ситуации и как планират да 
реагират, ако някой от техния персонал е засегнат; 

• и ако работникът по грижите или друг помощник покаже симптоми на коронавирус, уведомете 
агенцията. Те ще трябва да извършат оценка на риска и да предприемат стъпки за защита на 
персонала, техните семейства и други клиенти от вируса. Агенцията трябва да работи с вас, 
за да гарантира, че човекът, за когото се грижите, също е в безопасност. 

Споделя това 
 


