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Защита на себе си и другите 

• Спазвайте физическо разстояние, като стоите на повече от 2 метра (6 фута) един от друг както по 

време на работа, така и извън работно време. 

• Продължете да следвате всички процедури за безопасна работа. Ако не е безопасно да работите, 

говорете с Вашия ръководител, комисията по здраве и безопасност или представител и/или 

профсъюз. 

• Останете си вкъщи, ако сте болен или може да сте болен. Следвайте стъпките на 

Канадската агенция за обществено здраве за самооценка: 
https://www.canada.ca/coronavirus 

• Измийте ръцете си в началото на смяната си, преди ядене или пиене, след докосване на споделени 

предмети, след използване на тоалетната и преди напускане на работните зони. 

• Носете ръкавици и не докосвайте лицето си. 

• Не споделяйте лични вещи като комуникационни устройства, цигари, електронни цигари, прибори за 

хранене, облекло, продукти за подстригване и бръснене или кърпи. 

• Не споделяйте лични предпазни средства, които са предназначени само за Ваша употреба. 

• Носете лични предпазни средства за многократна употреба само след като сте ги почистили и 

дезинфекцирали между потребителите. 

• Не плюйте на работното място. 

• Съблечете се и изперете работните си дрехи веднага щом пристигнете в стаята си. Вземете си душ 

 

 

Ако имате симптоми на COVID-19 

Ако кашляте, имате повишена температура, възпалено гърло, затруднено дишане или други критерии за скрининг: 

• Незабавно се изолирайте в отделно помещение или обособена зона със собствена баня, ако е възможно. 

• Незабавно уведомете Вашия ръководител или най-подходящото лице за контакт, което ще: 

– уведоми агенцията за обществено здравеопазване за по-нататъшна оценка и насоки. 

– се обади на 911 или спешна помощ, ако симптомите са животозастрашаващи. 

– организира доставянето на храна и други продукти от основно значение с подходящи предпазни мерки при 
доставянето и вземането им. 

 

Изолация 

• Временните чуждестранни работници трябва да преминат през задължителен 14-дневен период на изолация, преди да 
започнат каквато и да е работа. Следвайте всички правителствени инструкции за временните чуждестранни работници. 

• Уверете се, че има план за управление на риска, в който се обмисля какво да се направи, ако голям брой работници трябва да 
бъдат поставени под карантина или се нуждаят от медицински грижи. 

• Постарайте се да държите работниците със симптоми изолирани. 

• Работниците, живеещи извън обекта, които имат симптоми, били са изложени на заболяване или наскоро са пътували извън 
Канада, следва да се изолират сами у дома и да не им се позволява да работят на обекта или да взаимодействат с други 
работници. 

• Не е известно дали животните могат да се заразяват с COVID-19 и дали показват симптоми. Като предпазна мярка не 
позволявайте на работници със симптоми да се грижат, хранят или взаимодействат с животните. 

https://www.canada.ca/coronavirus
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Транспорт 

• Проверявайте работниците за симптоми, преди да използват групов транспорт като автобус, ван или камион, за да пътуват 
до и от работния обект. Всеки, който има симптоми, трябва да бъде изолиран. 

• Назначете по един водач/оператор на превозно средство. 

• Не позволявайте на пътниците да се тълпят, когато влизат и излизат в и от превозното средство. 

• Пътниците следва да бъдат възможно най-раздалечени един от друг, като например всеки сяда на точно определено място 
с разстояния помежду им. Използвайте по няколко или повече на брой превозни средства, ако е необходимо, за да 
осигурявате разстояние. Осигурете максимална вентилация за свеж въздух в превозното средство. 

• Консултирайте се с Вашата агенция за обществено здравеопазване, за да определите най-добрия подход за извеждане на 
лицата със симптоми на безопасно място, без да излагате другите на риск. 

 

Хигиена 

• Осигурете достъп до станции за миене на ръцете (дори ако това е туба за вода, кофа с вода, сапун и хартиени кърпички) или 
ръчни дезинфектанти на видни места в помещенията за настаняване на екипа/работниците и работните места. Ако ръцете са 
видимо мръсни, те трябва да се измият със сапун и вода. 

• Почиствайте офиси, тоалетни, кухни, столови, ремаркета, работни помещения и други общи помещения поне веднъж 
дневно. Наблегнете на повърхности, които често се докосват, като писалки, инструменти, радиостанции, автомати, маси, 
столове, дръжки, парапети, чайници, микровълнови печки, ключове за лампи, кранове за мивки и душове, лостове на 
казанчета на тоалетни и др. 

• Използвайте домакински дезинфектанти или смес от 5 ml белина (5% натриев хипохлорит) и 250 ml вода. Уверете се, че 
разтворът е в контакт с повърхността в продължение на най-малко 1 минута. 

• Почиствайте споделените инструменти, телефони и таблети със спирт или дезинфекциращи кърпички между потребителите 
или носете ръкавици, ако почистването не е уместно. 

• Почиствайте превозните средства между ползвателите (ключове, волан, скоростен лост, контролни табла, вентилационни 
отвори, колани, седалки, вътрешни и външни дръжки на вратите и т.н.). 

• Ако някой със симптоми е напуснал помещенията на екипа/работниците, старателно почистете мястото около леглото му. 
Съберете и изперете кърпите, чаршафите и дрехите му отделно възможно най-бързо. Измийте или дезинфекцирайте всички 
предмети с твърди повърхности, като например лични прибори за хранене и работно оборудване. 

 

Управление на обект 

• Коригирайте производствените резултати и графици, за да се отразят всички необходими промени. 

• При пристигане всеки ден се регистрирайте и оценявайте всички работници, като използвате критерии за проверка. 
Изолирайте лицата със симптоми и извършете допълнителна оценка. 

• Минимизирайте контактите и струпването при идване на работа. Накарайте ръководителя да се подписва вместо 
работниците (или осигурете отделни писалки), или накарайте работниците да изпращат съобщение на ръководителя. 
Почиствайте всички устройства за регистриране при започване на работа между отделните потребители. 

• Провеждайте срещи навън или в голямо помещение, за да има възможност за физическо разстояние от най-малко 2 метра (6 
фута) между хората. 

• Придържайте се към устни инструкции, за да се избегне пипането на документи. 

• Изпращайте оценки на опасностите и други документи по електронен път или измивайте ръцете си след работа с хартиени 
документи. 

• Разпределете срещите, раздаването на оборудване, почивките, лекциите за безопасност и инструктажите така, че да сведете 
до минимум броя на работниците, събрани на едно място. 

• Контролирайте движението на обекта, за да намалите събирането в превозни средства, тоалетни и други зони с висок 
трафик. 

• Увеличете разстоянието между работните станции или поставете бариери между тях. 
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• Определете маршрути за преминаване през полеви редове, коридори и до/от пунктове за събиране на стоки, така че 
работниците да не трябва да се разминават отблизо и инструктирайте работниците да се обаждат, преди да влязат в 
споделено пространство, като например работна барака или хамбар. 

• Ограничете споделянето на оборудването, където е възможно, и почиствайте или дезинфекцирайте между потребителите. 

• Зачислете на всеки работник собствено оборудване с етикет, когато е възможно. 
 

Управление на екип 

• Уведомете работниците предварително, ако има промени в мерките и политиките за скрининг. 

• Осигурете ежедневно напомняне и обучение на целия персонал относно превенцията, признаците и симптомите на COVID-

19. Ако е възможно, предоставете тази информация и на допълнителни езици за временните чуждестранни работници. 

• Поддържайте физическа дистанция, освен ако това не е опасно. 

• Дръжте едни и същи членове на екипа заедно в помещения за настаняване, транспорт и работни места, така че да им е 
удобно да работят в непосредствена близост, когато е абсолютно необходимо, и да се намали разпространението на 
контактите. 

• Осигурете лични предпазни средства (ЛПС) като респиратор, лицев шлем, ръкавици и ризи с дълги ръкави, ако е 
целесъобразно и такива са на разположение. Обучете работниците как да работят с ЛПС и да се грижат за тях, както и да 
разбират техните ограничения. 

• Обсъдете с екипите как да се работи безопасно, като се спазва дистанция. 

• Уверете се, че работниците са обучени да работят безопасно, преди да заместят други в задълженията им. 

• Оценявайте работните смени и графици, за да ограничите взаимодействието между работниците. 

• Дръжте работниците на обекта и извън него разделени, за да намалите риска от излагане и разпространението в 
общността. 

• Ако в даден момент в един район има по-малко работници, уверете се, че са налице обучени лица за наблюдение, 
оказване на първа помощ и охрана срещу пожар/за безопасност, ако е приложимо. 

 

Препоръки за пребиваване 

• Не допускайте посетители или работници извън обекта в помещенията за настаняване на работници от обекта. 

• Всеки човек трябва да има собствена стая, ако е възможно. 

• Ако спалните помещения са споделени, леглата трябва да бъдат на разстояние най-малко 2 метра (6 фута) едно от друго и 
ориентирани глава към крака. Може да се наложи да се намали броят на леглата в зоните за спане. Може да се наложи да се 
преместят легла; може да се наложи да се построят допълнителни спални помещения или да се преправят друг вид 
помещения. Между леглата могат да бъдат монтирани защитни прегради като завеси. 

• Уверете се, че всички спални помещения, кухни, кафенета, тоалетни и други общи помещения за настаняване имат подходяща 
вентилация и се почистват често. В идеалния случай почистването трябва да се извършва поне веднъж дневно от обитателите. 

• Перете често чаршафи, кърпи и дрехи. 

• Използвайте стратегии за физическо разстояние за всички общи части. Обмислете затварянето на по-маловажните общи зони, 
ако е практично. 

• Използвайте безопасни практики за обработка на храни, за да намалите боравенето със споделени храни и прибори (напр. не 
използвайте бюфети на самообслужване, използвайте сервитьори и т.н.). 

• Създайте опции за достъп до директен депозит, до интернет и телефон, така че работниците да могат да управляват 
средствата си, да купуват лични консумативи и да комуникират със семейството си, без да напускат фермата. 

• В идеалния случай се погрижете всички продукти да се доставят. Ако обаче е необходимо да се пътува в общността, 
определете един, който да пазарува за целия екип или ферма. 
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Външни услуги за поддръжка 

• Всички лица, влизащи във фермата, следва да бъдат проверени по отношение на здравен статус и история на контактите. Не 
допускайте посетители, които имат симптоми, били са изложени на болест или наскоро са пътували извън Канада. Нека всички 
посетители да се регистрират и да предоставят телефонния си номер. 

• Във всички случаи, когато външен доставчик на услуги трябва да посети фермата, той трябва да поддържа възможно най-

голямо физическо разстояние, трябва да се сведе до минимум излагането на семейството и екипа на фермата, да се носят 
маски и ръкавици, ако е необходимо, да се осигурят съоръжения за миене на ръцете на посетителите и да се дезинфекцира 
работната зона преди и след като външният доставчик на услуги свърши своята работа. 

• Консултирайте се с ветеринарните служби, преди да пристигнат на обекта, относно собствените им процедури и изисквания за 
хигиена и изолация. Сведете до минимум броя на селскостопанските работници, които са необходими за помощ, като 
същевременно се поддържа безопасността при грижата за животни. 

• Съобщете на доставчиците на услуги и търговците за Вашите изисквания за физическо разстояние и Вие от своя страна също се 
съобразете с техните изисквания. Методите за доставка на фуражни суровини, гориво и други доставки в насипно състояние 
могат да се различават в зависимост от доставчика. 

• Сведете до минимум контакта с транспортните услуги, когато се транспортира земеделска продукция и добитък, доколкото е 
възможно. 

 

Обслужване на клиенти / търговия на дребно 

• Ако продавате продукция, услуги или стоки директно на клиенти от земеделски магазин, градински център или парник, 
следвайте федералните и местните насоки за контрол по отношение на COVID-19 за магазини за търговия на дребно и 
хранителни стоки. За допълнителни насоки разгледайте информационния лист за съвети за търговия на дребно на адрес:  
https://www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf 

• Ясно информирайте клиентите си за всички нови практики и политики, които ще се отразят на тяхното пазаруване или 
обслужване. Публикувайте тези промени на уебсайта си, разлепете ги на входните врати или ги изпратете по имейл. 

• Насърчавайте доставките по домовете, предварителните поръчки или резервации, както и безконтактната доставка до врата. 

• Ограничете броя на клиентите, които се допускат в магазина по едно и също време. Осигурете зона за изчакване на открито, 
ако това е безопасно. 

• Сложете табели, напомнящи на клиентите да не пипат предмети без да е необходимо (напр. да докосват всяка част от 
продукта, да разглеждат и оставят обратно опаковки с продукти). 

• Сложете двуметрови маркери на пода, за да насърчите спазването на разстояние в магазина, на опашките и на касите. 
Обмислете въвеждане на еднопосочно движение. 

• Почиствайте количките и кошниците с дезинфекциращи кърпички след всяка употреба от клиент или поставете на 
разположение на клиентите дезинфекциращи кърпички, които да използват преди да си вземат количка или кошница. 

• Съкратете работното време или определете неработни дни, в които да се извършва основно почистване. 

• Насърчавайте използването на кредитни и дебитни карти. Дезинфекцирайте клавиатурите за плащане и сензорните екрани 
след всяка транзакция. 

 

 

Осигурете подкрепа за психичното здраве на всички работници, 

включително достъп до програма за подпомагане на 

служителите (ППС), ако има такава. 
 

 
За допълнителна информация относно COVID-19 се обърнете към Агенцията за обществено 

здраве на Канада. 

https://www.canada.ca/coronavirus 

 

Обърнете внимание, че това ръководство представя само част от мерките, които  
организациите могат да приложат по време на пандемия. Адаптирайте този списък, като 
добавите свои собствени добри практики и политики, за да отговорите на специфичните 

нужди на организацията си. 

https://www.ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.canada.ca/coronavirus
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