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Правилните действия са решаващи, когато при служителите се появят 
симптоми като суха кашлица, висока температура и неизвестно до момента 
затруднено дишане: 

Моля, погрижете се за това служителя: 

• Незабавно да напусне или да не се приближава до работното място (строителен
обект, офис, обект за почистване). При контакт с други лица задължително
трябва да се спазва разстояние и да се носи защита за устата и носа.

• След консултация с фирмения лекар трябва да се установи контакт по
телефона с личния лекар или със съответната здравна служба (може да
се намери на адрес: https://tools.rki.de/PLZTool/).

Тези мерки трябва да се вземат на работното място: 

• Непосредствени мерки: Влажно почистване на повърхностите в работната
област на засегнатото лице с тензид или съдържащи алкохол почистващи
препарати. При това трябва да се внимава за защитата на почистващите
лица.

• Помещенията, в които се е намирало засегнатото лице, трябва да се
проветрят за 30 минути при напълно отворен прозорец.

• Погрижете се за това, при съответното подозрение да изпълните изискванията
за водене на записи съгласно Закона за изпращане на служители, кои служители
са се намирали в непосредствена близост до засегнатото лице.

Заедно с Вашите служители можете да направите много за това, да поддържате 
възможно най-нисък риска от инфекция с коронавирус във фирмата или на 
строителните обекти: 

Своевременно информиране и организиране: 

• Извършете съответната, съобразена със ситуацията оценка на риска. Обърнете 
внимание на съответното необходимо съгласуване с възложителя на строителния 
обект или SiGeKo.

• Инструктирайте служителите относно симптомите на COVID-19 заболяването и 
необходимите правила за поведение, и документирайте това.

• Внимавайте за спазването на изискванията за разстояние. Където това не е 
възможно, внимавайте за използването на защита за устата и носа.

• При нужда създайте допълнителни възможности за миене на ръцете (течаща 
вода, сапун, кърпи за еднократна употреба), за да могат хигиенните правила
да бъдат спазвани.

• Намалете контактите между хората и с трети лица, доколкото е възможно. 
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https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/hygieneplakat-der-bg-bau/
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• Безконтактното измерване на температурата съгласно изискванията за 

защита на данните може да е полезно. 
• Водете ежедневно списъци на присъстващите лица за всеки работен обект или 

строителен обект, с данни за контакт на работещите там служители, за да 
можете при подозрение за корона инфекция да проследите контактите. 

• Допълвайте съответно вече водените списъци. 
• При това внимавайте за това, да можете да проследите също и контактите с 

трети лица (поддоставчици, представители на възложителя на строежа и др.). 
• Ако се нуждаете от помощ или съвет, свържете се с Вашия фирмен лекар. 

http://www.bgbau.de/coronavirus
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