
 

 

Коронавирус и временна работа на полето 
Общи мерки по време на работа  

Според официални източници на информация, коронавирусът се 
предава чрез директен контакт с капките от дихателните пътища, 
които отделя човек при говорене, кашляне или кихане.  
Тези капки могат да попаднат върху предмети и повърхности, които 
заобикалят болния, като по този начин други хора могат да се 
заразят ако пипнат тези предмети или повърхности, а след това 
докоснат очите, носа или устата си.  

Не забравяйте, че работодателят трябва да предостави необходимото защитно оборудване. 

Лични превантивни мерки 
Минимално разстояние между работниците : 

Мийте редовно ръцете си 

c вода и сапун или с 

хидроалкохолен разтвор  

Избягвайте да докосвате 

лицето, носа и очите си  

Още информация за COVID-19:  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Само в спешни 

случаи звънете 

на 112 

В Испания здравеопазването е универсално и безплатно. 

Ако имате някакви симптоми като треска, кашлица, 

затруднено дишане, умора, мускулни болки, болки в гърлото 

или главоболие ... не трябва да идвате на работа  

ПОСТАВЕТЕ СИ МАСКА, ИЗОЛИРАЙТЕ СЕ И СЕ ОБАДЕТЕ НА (+34) 900 

Използвайте маска 
(Решение 46/2021 на Хунтата на 
Кастиля и Леон) 

Не използвайте едни и 

същи инструменти 
Не пийте вода от една 

и съща бутилка 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/infografias-normativa-covid19.html
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/infografias-normativa-covid19.html


 

 

Коронавирус и временна работа на полето 
Превантивни мерки при пътуване 

Според официални източници на информация, коронавирусът се 
предава чрез директен контакт с капките от дихателните пътища, 
които отделя човек при говорене, кашляне или кихане.  
Тези капки могат да попаднат върху предмети и повърхности, които 
заобикалят болния, като по този начин други хора могат да се 
заразят ако пипнат тези предмети или повърхности, а след това 
докоснат очите, носа или устата си.  

Не забравяйте, че работодателят трябва да предостави необходимото защитно оборудване. 

Превантивни мерки в автомобили 
Използвайте маска  

(Решение 46/2021 на Хунтата на Кастиля и Леон) 

 

Носете 

хидроалкохолен 

разтвор, хартия за 

еднократна употреба 

и съд за изхвърлянето 

й. 

Максимум 2 човека на ред, но само 

ако се спазва възможното 

максимално разстояние между 

пътниците  

Още информация за COVID-19:  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Само в спешни 

случаи звънете 

на 112 

В Испания здравеопазването е универсално и безплатно. 

Ако имате някакви симптоми като треска, кашлица, 

затруднено дишане, умора, мускулни болки, болки в гърлото 

или главоболие ... не трябва да идвате на работа  

ПОСТАВЕТЕ СИ МАСКА, ИЗОЛИРАЙТЕ СЕ И СЕ ОБАДЕТЕ НА (+34) 900 

Не използвайте едно и 

също превозно средство с 

работници от различни 

бригади 

https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19


 

 

Коронавирус и временна работа на полето 
Общи мерки по време на работа  

Според официални източници на информация, коронавирусът се 
предава чрез директен контакт с капките от дихателните пътища, 
които отделя човек при говорене, кашляне или кихане.  
Тези капки могат да попаднат върху предмети и повърхности, които 
заобикалят болния, като по този начин други хора могат да се 
заразят ако пипнат тези предмети или повърхности, а след това 
докоснат очите, носа или устата си.  

 Наличност на тоалетни с течаща вода, сапун и хартия за еднократна 

употреба за подсушаване на ръцете и кошчета за изхвърлянето й . 

 Осигуряване на безопасно разстояние (1,5 м) в общите зони и избягване на 

струпване на персонал в тях, като при необходимост, да се използват на 

смени . 

 Наличност на помещения за изолиране на болни или прекарване на 

карантина от съмнителни или контактни лица . 

 Засилване на чистотата и дезинфекцията, по-специално на обичайните 

контактни повърхности. 

 Взимане на мерки за избягване на контакт с повърхности, които могат да 

бъдат заразени (например: столовите да бъдат с отворени врати за да се 

избягва контакт с топки и дръжки за врати и т.н.).     

Превантивни мерки за жилищни помещения  

Още информация за COVID-19:  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Само в спешни 

случаи звънете 

на 112 

В Испания здравеопазването е универсално и безплатно. 

Ако имате някакви симптоми като треска, кашлица, 

затруднено дишане, умора, мускулни болки, болки в гърлото 

или главоболие ... не трябва да идвате на работа  

ПОСТАВЕТЕ СИ МАСКА, ИЗОЛИРАЙТЕ СЕ И СЕ ОБАДЕТЕ НА (+34) 900 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19

