
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

Министерството  на  здравеопазването  препоръчва  на  всички  лица  да  използват защитни 
маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт. Обществени 
места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или са предназначени за 
обществено ползване. 

Препоръката  е  свързана  с  разпространението  на  COVID-19 инфекцията в България. Основният 
път на предаване на инфекцията е аерозолният, посредством отделени при кихане и кашляне 
капчици в околната среда (аерозоли). В много случаи вирусната инфекция протича безсимптомно. 
При  безсимптомното  протичане  на  заболяването,  посещението  на обществени места предполага 
повишен риск от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората. Ето 
защо носенето на маска от здрави хора способства за предпазване и при контакт със заразени 
повърхности. От друга страна,  в случай на безсимптомно протичане на заболяването, носейки 
маска болният предпазва околните.  

Основна мярка за предпазване от заразяване с COVID-19 е хигиената на ръцете, която трябва 
стриктно да се спазва след контакт с повърхности  и предмети, преди и след сваляне на защитните 
маски, преди и след хранене, след посещение на тоалетна. 

Министерството на здравеопазването напомня, че основният начин за предпазване от COVID-19 е 
спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-B2CLp3lv3I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритъм на миене на ръцете 

✓ Намокрете ръцете си под течаща вода 

 ✓ Използвайте антибактериален сапун  

✓ Обтривайте ръцете си старателно със сапун в рамките на 20 секунди  

7-степенен метод на миене на ръце  

Стъпка 1: Измийте дланите си, обтривайки ги една в друга  

Стъпка 2: Измийте опакото на дланите си чрез обтриване.  

Стъпка 3: Измийте пръстите, като ги кръстосате и обтривате дланите една в друга.  

Стъпка 4: Измийте дорзалната страна на пръстите. Кръстосайте ги и обтрийте дорзалната 
повърхност на пръстите на двете ръце. 

 Стъпка 5: Измийте палците, като го обтривате с кръгови движения, вкл. и зоната между палеца и 
показалеца на двете ръце.  

 Стъпка 6: Измийте върховете на пръстите и на двете ръце.   

Стъпка 7: Измийте китките, ползвайки кръгови движения.   

  

 

 



Алгоритъм на поставяне и сваляне на медицинска маска 
 

Как да поставим маската? 

1. Измийте ръцете си със сапун и вода или почистете с дезинфектант за ръце преди да 
започнете да поставяте маската. 

2. Извадете маската от опаковката и я огледайте за видими разкъсвания или дупки. 
3. Определете коя страна е горната. Края, в който има пластина, е горния и е предвиден да се 

оформи около носа. 
4. Вижте коя страна е външната – цветната страна на маската е навън, а бялата е към лицето 

Ви (така пазите околните от Вашите секрети). 
5. При маска с ластици: поставете ластиците зад всяко ухо като примка. 
6. При маска с връзки: поставете маската на лицето си и завържете горната връзка над ушите, а 

долната – на врата. 
7. Ако маската е с еластични ленти поставете първо долната, а след това горната (вижте 

поставянето на филтрираща маска) 
8. Оформете пластината около носа и издърпайте долната част на маската, така че да покрие 

брадичката. 

 

Как да махнем маската? 

1. Измийте ръцете си със сапун и вода или почистете с дезинфектант за ръце преди да 
започнете да сваляте маската. 

2. Избягвайте докосването на маската от външната страна – тя е замърсена. 
3. Хващайте само за ластиците/връзките. 
4. За маските с ластици – издърпайте едновременно ластиците от ушите и махнете маската. 
5. За маските с връзки – първо се развързва долната връзка, след това горната и издърпайте 

маската от лицето си. 
6. За маски с еластични ленти – издърпайте първо долната над главата, след това горната. 
7. Изхвърлете маската в кош, без да докосвате външната част на маската или коша. 
8. Измийте отново ръцете си/почистете с дезинфектант. 

 

 

                                                                          

 



 

                                 

 


