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Кратка практическа помощ за спазване на изискванията за пространството и 
хигиената на строителни обекти по време на пандемията от коронавирус 

Минималните изисквания за оборудването на строителните обекти с тоалетни, помещения за 
почивка и преобличане са определени в Разпоредбата за работните места и в настоящия 
Правилник за работните места (ASR A4.1). Те важат също по време на пандемията от 
коронавирус. Към тях се прибавят повишени поради пандемията изисквания във връзка с 
правилното почистване. Тук съответно се прилага TRBA 500, ако съществува риск от 
инфекция в резултат на пандемията от коронавирус. Следващата кратка практическа помощ 
трябва да Ви помогне при определянето и прилагането на изискванията за Вашия строителен 
обект.
Данни за строителния обект 

Общ брой на едновременно заетите лица: 

Мъже:                                                                        Жени:  

Начало:                      Край: (Продължителност: ) 

Санитарни 
съоръжения 

Максимален брой 
на работниците, 
които по принцип 
използват 
санитарните 
съоръжения 

Места за 
миене 

Места за 
къпане 

Тоалетни/
писоари 

Избор 

Общо използване 
(м+ж) позволено, 
при не повече от 6 
служителя от всеки 
пол на строежа и 
времево 
разделено 
използване. 

≤ 5 1 0 1* 

6 - 10 2 0 1* 

11 - 20 3 1 2 

21 - 30 5 1 3 

31 - 40 7 2 4 

41 - 50 9 2 5 

51 - 75 12 3 6 

76 - 100 14 4 7 

на всеки още 30 +3 +1 +1

*за мъжки служители е препоръчителен още 1 писоар
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   Основни изисквания към тоалетните Избор 

Тоалетните трябва да се намират в близост до работното място, т.е.: 

• пътят до тях трябва да не надвишава 100 метра или 
• пътят до тях не трябва да надвишава 5 минути (поради 

особеностите на строителния обект) 

 

Налична тоалетна хартия  

Налични възможности за поставяне на личните предпазни  
средства извън тоалетните 

 

 
 
 

         Използване на химическа тоалетна 
Химическа мобилна тоалетна е достатъчна, ако са  
изпълнени следните критерии: 

Избор 

≤ 10 служители едновременно и по-малко от 2 свързани 
седмици на строителния обект 

 

Ежедневно почистване на тоалетната при ежедневна употреба  

Тоалетна в периода 15.10.-30.04. отопляема  

Възможност за миене на ръцете в непосредствена близост  
до тоалетните 

• течаща вода от тръбопровод/резервоар 
• затворена система за отпадните води (в канализация/в 

резервоар) 
 

 

Почистване на ръцете съгласно хигиенните изисквания с  
течен сапун и кърпи за еднократна употреба 
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Почистване на 
санитарните 
съоръжения 
съгласно  
TRBA 500 

Необходим 
интервал 

Почистващ 
препарат/евент. 
дезинфектант: 

Почистване чрез: 

 
Мивка 
(Метод на влажно 
избърсване, 
евент. избърсване 
с дезинфектант) 

 
Ежедневно или  
при нужда 
  
Определяне: 
 
_______________ 

  

 
Тоалетни 
(Метод на влажно 
избърсване, 
евент. избърсване 
с дезинфектант) 

 
Ежедневно или  
при нужда 
  
 Определяне: 
 
_______________ 

  

 
Повърхности 
(Метод на влажно 
(или мокро) 
избърсване, 
евент. избърсване 
с дезинфектант) 

 
Ежедневно или  
при нужда 
 
Определяне: 
 
_______________ 
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Помещения за почивка 
Необходимо ли е помещение за почивка? 
A За работните на строителни обекти трябва да се предвиди помещение за почивка и област 
за почивка, защото по принцип са на лице предпоставките съгласно АSR A4.2, точка 4.1 
параграф 3*). 
*) Независимо от броя на работниците трябва да е предостави на разположение помещение 
за почивка и област за почивка, когато това е необходимо от съображения за безопасност и 
здраве.(ASR A4.2, точка 4.1, пар. 3) 

  Изисквания към помещенията за почивка изпълнено 

Помещения или области във фургони на строежа, 
контейнери или налични сгради. 
Определяне: _____________                            

 

Площ на помещението ≥ 6 m2  

Основна площ ≥ 1 m2 за всеки присъстващ едновременно 
работник, включително стол и маса 

 

Светла височина на помещението ≥ 2.30 m  

Сила на осветлението ≥ 200 lx  

Температура в помещението през почивките ≥ +21° C  

Помещение с проветрение  

Лесен за почистване инвентар  

Кофа за отпадъци с капак  

 

Почистване 
съгласно  
TRBA 500 

Необходим 
интервал 

Почистващ 
препарат/евент. 
дезинфектант: 

Почистване чрез: 

Повърхности: 
Под, работни 
повърхности (напр. 
маси), други 
контактни 
повърхности 
(напр. брави на врати) 
 
(Метод на влажно (или 
мокро) избърсване, 
евент. избърсване с 
дезинфектант) 
 

 
Ежедневно или  
при нужда 
 
 
 
Определяне: 
 
 
_______________ 
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Съблекални 
Необходима ли е съблекалня? 
Съблекалня е необходима на строителния обект, ако помещението за почивка не предлага 
възможност за преобличане и отделно съхранение на работното облекло и личното облекло 
в подходящи шкафове. (ASR A4.1, точка 8.5) 
 

        Изисквания към съблекалните изпълнено 

0,5 m² на човек  

2 шкафа на човек, всеки 30 x 50 x 180 cm  

1 стол на 4 човека  

 
 

Почистване 
съгласно 
TRBA 500 

Необходим 
интервал 

Почистващ 
препарат/евент. 
дезинфектант: 

Почистване чрез: 

Повърхности: 
Под, работни 
повърхности (напр. 
маси), други 
контактни 
повърхности (напр. 
брави на врати)  
(Метод на влажно 
(или мокро) 
избърсване, евент. 
избърсване с 
дезинфектант) 

Ежедневно или  
при нужда 
  
Определяне: 
 
_______________ 
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Мерки за лична 
хигиена 

Как? Кога? 

1. Почистване на 
ръцете 

Поставете течен сапун от 
апарата за сапун върху 
навлажнените ръце и 
разтривайте ок. 20-30 секунди, 
изплакнете внимателно и 
подсушете внимателно с кърпи за 
еднократна употреба. 

• След замърсяване 
• Преди и след използване 

на тоалетната 
• Преди почивка или преди 

боравене с хранителни 
продукти 

• При нужда 

2. Защита на кожата 
и грижа за кожата 

След взимане от шишето или 
тубата, масажирайте в кожата. 

• Преди работи със 
замърсявания или влага 

• След почистване на 
ръцете 

• Многократно дневно 

3. Хигиенична 
дезинфекция на 
ръцете 

Вземете достатъчно 
дезинфектант (ок. 3-5 ml) от 
уреда за дезинфектант и го 
втривайте ок. 30 секунди в 
сухите си ръце. 
Не използвайте вода. 

След контакт с вероятно 
инфекциозен или микробно 
замърсен материал или 
повърхности (напр. телесни 
течности, изпражнения или кръв, 
замърсени тоалетни седалки и 
др. подобни). 

 
Правилно почистване на ръцете: www.bgbau.de/service/angebote/medien-
center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-
schuetzt/ 
 
 

 

        Дата:  
 
-------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Фирма/печат       подпис 
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