
Уважаеми 
жители,

Службата по здравеопазването Ви е 
информирала за това, че временно трябва  
да се отделите в „домашна карантина“.
Отказът от участие в обществения живот – 
било то посещението на приятели и роднини, 
излет със семейството или просто едно 
посещение на ресторант – означава голямо 
ограничаване в обичайното Ви ежедневие. 
Точно сега осъзнаваме от какво се нуждаем, 
какво ни се отразява добре и колко е  
важно да имаме хора около нас – както и 
това да можем да излезем навън.

За сега обаче това да не срещаме други хора 
е най-ефективното средство в световен 
мащаб за възможно най-бързото 
ограничаване на честотата на инфекцията  
и за възможно най-бързото прекъсване  
на инфекциозните вериги.

Искаме да предотвратим силното 
разпространение на корона вирусът в 
Офенбах. В тези времена всички ние носим 
голяма отговорност за здравето на  
другите хора. Спазването на временната 
карантина е Вашият личен принос за 
избягване на живото застрашаващото 
заболяване от Корона не само за рисковите 
групи. Този, който обича ближните си, 
стои далеч от тях за определено време.  
С това същевременно Вие предотвратявате  

и големи икономически щети за страната ни. 
Много добре разбирам, че една такава 
ситуация може да доведе от безпомощност, 
страх, несигурност, до гняв, яд и чувство  
на безсмислие и празнота. Никой не иска да 
бъде в карантина!

За това ние, Офенбах като град, няма да  
Ви оставим сами в тази изключителна 
ситуация! С тази брошура Ви информираме 
къде можете да получите помощ, напр. при 
пазаруването. Пожелавам на Вас и Вашите 
семейства много сила, смелост, увереност  
и нека да преминете добре през този труден 
период!

Д-р Феликс Швенке
Кмет на града



Офенбах 
остава вкъщи.

Винаги уведомявайте по 
телефона, че в момента 
се намирате в домашна 
карантина!

Дежурна спешна лекарска 
помощ – всички лекарски 
спешни служби:
116 117

Служба по здравеопазването 
за град Офенбах:
069 / 8065 2221 
или 069 / 8065 3128

Полиция: 
110

Противопожарни и 
спасителни служби: 
112Свържете се с полицията, ако се чувствате 

застрашен, изпаднете в опасна ситуация, 
възникне извънредна обстановка, или сте 
свидетел на престъпление или опасност.

На този телефонен номер можете да се 
свържете с дежурната спешна лекарска 
служба, ако през уикенда или на официален 
празничен ден възникне спешен 
здравословен, но не и живото застрашаващ 
проблем.

При въпроси, свързани с карантината,  
се обръщайте към Градската служба по 
здравеопазване. 

При живото застрашаващи случаи 
уведомете спасителните служби.

Телефонни номера за спешни повиквания:

Да спрем 
Короната !



Информация за 
обстановката:
www.offenbach.de/corona

Град Офенбах информира жителите и 
предприятията за актуалната обстановка, 
свързана с корона вируса.

За Вас ние 
сме тук.

Телефон на гражданите при 
въпроси: *
069 / 84 00 04-375

Офенбах 
се държи заедно.

Консултации предимно на немски и 
английски език.

*



Имате ли нужда от помощ, защото сега 
не можете да напуснете дома си  
и никой от Вашето обкръжение не  
може да Ви напазарува? Доброволци 
ще се погрижат за Вас.

Доброволчески център * 
Офенбах:
www.fzof.de 
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

Обадете се !

Жителите на Офенбах 

си помагат взаимно.

Ние пазаруваме 
за Вас.

Консултации предимно на немски език. 
Възможно е съдействието и на 
други езици.

*



Телефон за помощ на деца и юноши:
069 / 80 65 22 33 (9 – 15.30 часа)

Телефон за помощ на жени: 
069 / 81 65 57 (9 – 16 часа)

Единен телефонен номер за помощ на 
18 езика, 24 часа в денонощието:  
0800 / 011 60 16

При спешен случай:
110

Помощ срещу 

насилие.



0800 / 011 60 16

Консултации предимно на 
немски език.

*

Офенбах  *

Германия  *

Единен телефонен номер за 
помощ на 18 езика:

Жени помагат на жени Офенбах: 
069 / 81 65 57 
info@frauenhaus-offenbach.de

Дом за жени и деца Офенбах / Център за 
консултация и интервенция при домашно 
насилие:  
069 / 88 61 39  
beratung@frauenhaus-offenbach.de

Телефон за спешно повикване за  
жени Офенбах: 
069 / 85 09 68 00
offenbach@profamilia.de

Център за помощ на наркомани Вилдхоф 
(Офенбах) и Дийтценбах): 
069 / 98 19 530

Детска социална служба Офенбах:
069 / 80 65 22 33

Отдел „Психосоциално здраве“ към 
Службата по здравеопазването Офенбах:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

Гореща телефонна линия за защита на 
детето Провинция Хесен:  
0800 / 20 10 111

Телефон за помощ „Насилие срещу жените“:  
0800 / 011 60 16

Телефон помощ за деца и юноши 
„Телефон против тъгата“:  
116 111

Национален телефон за утеха и подкрепа: 
0800 / 111 0 111 или 0800 / 111 0 222  
или 116 123

Телефон за консултации при депресия: 
0800 / 33 44 533

Горещ телефон за пристрастени и 
наркомани: 
01805 / 31 30 31



Боравене с отпадъците по 
време на карантината:

3. По време на директния път до 
кофите за отпадъци винаги носете 
защита за устата и носа и избягвайте 
контакт с други хора.

4. Изхвърлете завързания 
плик в черната кофа за 
отпадъци.

1. Събирайте всички отпадъци 
в здрав найлонов плик.

2. Завържете плика плътно.

При въпроси позвънете 
на телефона за  
граждани под номер:  *
069 / 84 00 04 - 375

Консултации предимно на немски  
и английски език.

*



  Планираните действия предпазват от 
загуба на контрол и от безпомощност.

  Посредством планираните действия 
възниква чувството, че не сме 
безпомощно изоставени в дадена 
ситуация, а може активно да я 
направляваме.

  Режимът помага срещу хаоса, дава 
сигурност и ни подкрепя в стресови 
ситуации. Нашият дневен режим е 
сравним с ритуал.

  Така че не стойте по пижама, а 
станете както винаги, облечете се, 
спазвайте обичайното време за 
хранене, сън, работа или учене.

  Приспособете дневния си режим 
към актуалната ситуация.

  Фактите помагат против наплива 
от чувства.

  Сериозната и ясна информация 
дава ориентация и сигурност.
Избягвайте непрекъснатото 
следене на медиите.

  Връзката със семейството или 
приятелския кръг дава опора.

  Използвайте за целта телефона 
или видео чата. „Какво те зарадва 
днес?“

  Ресурсите помагат за преодоляване  
на кризисни ситуации.

  Вътрешните ресурсите, това са 
всички положителни преживявания, 
който сте имали през живота; всички 
проблеми, които вече сте преодолели и 
разрешили; силните Ви качества  
и таланти; всичко, което имате като 
уменията и способностите.

  Ресурсите са източници на сила.
Активирайте ги и ги използвайте.

  Движението прави чудеса в главата 
и се отразява положително върху 
нашата психика.

  Спортът е възможен също и в 
тесни помещения: Видеоклипове 
в Интернет предоставят идеи 
и програми за тренинг. Всяка 
мускулна треска сега е успех!

Спазвайте 
дневен режим.

Ползвайте медиите 
съзнателно и 
целенасочено. Поддържайте 

социални си 
контакти чрез видео 
разговори.

Общи практически 
съвети:

Движете се.

Планирайте деня си 
възможно най-добре.

Спомнете си за 
силните Ви страни.

Как да понесете добре  
домашната изолацията и карантина?
Психологическа помощ в 
предизвикателни времена.
Домашната изолация и карантина могат да бъдат много стресиращи  
за засегнатите. Но има ясни, научно проучени и доказани стратегии,  
с които може да се преодолее тази извънредна ситуация.



Какво да правим против 
страхове и големи тревоги?

  Размишляването е една от многото 
стратегии за овладяване на стресови 
ситуации. Но когато то е прекалено, 
причинява допълнителен стрес. 
Помислете предварително за 
занимания, на които да се отдадете, 
щом като изпаднете в натрапчиви 
размисли. Предприемете нещо съвсем 
различно, което Ви се отразява добре. 
Някои хора пекат сладкиш, четат или 
пък например обичат да пишат.

  Страхът и отмората не могат да 
възникват едновременно. За това 
правете релаксиращи упражнения,  
те намаляват страховете. В Интернет  
също ще намерите упътвания за 
упражнения за релакс. 

  Важно е да се разбере, че избухването 
на COVID-19 неизбежно ще отмине. 
Използвайте обикновени начини, за 
да намалите риска от заболяване, 
напр. като редовно миене на ръцете и 
избягване на близки междуличностни 
контакти. Планирайте занимания, 
които искате да правите след 
преодоляване на ситуацията.

  Немската фондация за подпомагане 
при депресия подкрепя всички 
засегнати чрез дигитални 
предложения, повече за това на  
www.deutsche-depressionshilfe.de.

  Ограничете се и се въздържайте да 
четете масово разпространяваните 
SMS, имейли, видеоклипове, 
WhatsApp-новини и съобщения в 
социалните мрежи за COVID-19.

  Организирайте съзнателно 
потреблението на медиите във връзка 
с COVID-19 и го ограничете. Когато 
непрекъснато сте конфронтирани с 
определени картини и описания, дори 
и когато те са от сериозни медии, не е 
полезно, а е обременяващо.

  Ако изпитвате нужда да разговаряте 
с някого за чувства си, то се обърнете 
към подходящо лице, което може 
да Ви помогне. Ако в близкото Ви 
обкръжение няма такъв човек, то 
потърсете безплатна помощ, напр. 
денонощно на Телефон за утеха и 
подкрепа 0800 / 11 10 111 или  
0800 / 11 10 222 или 116 123, повече 
информация ще намерите на  
www.telefonseelsorge.de.

  В необичайни ситуации могат да 
възникнат нови обременявания и 
нетипични емоции. Необходимо е 
време, за да се привикне към новите 
обстоятелства и предизвикателства.

  Фокусът върху положителни 
неща успокоява и стабилизира. 
Разговаряйте с хора, които са Ви 
приятни и се стремете към разговори 
с положително съдържание.

  Всички ние изпитваме различни 
чувства в тази необичайна ситуация, 
напр. объркване или страх. Дайте си 
време, за да осъзнаете и изразите 
това, което чувствате. Някой хора 
записват чувствата си или пък се 
изявяват творчески (напр. рисуват, 
занимават се с музика или медитират).

Бъдете наясно с 
Вашите чувства.

Ограничете излишното 
размишляване.

Правете прости 
упражнения за отмора.

Не забравяйте, че 
тази ситуация ще 
отмине.

Ограничете 
потреблението на 
медиите.

Говорете за 
чувствата си.

Фокусирайте 
се върху нещо 
положително.

Стойте далеч от 
източниците на 
паника.

Как да понесете добре  
домашната изолацията и карантина?
Психологическа помощ в 
предизвикателни времена.
Домашната изолация и карантина могат да бъдат много стресиращи  
за засегнатите. Но има ясни, научно проучени и доказани стратегии,  
с които може да се преодолее тази извънредна ситуация.



Как да общуваме  
с децата?
  Изолацията е натоварване. Поради това 
основната цел по време на изолацията е да 
се преодолее този период с възможно с най-
малко стрес. Изолацията не е за това да се 
подобряват отношенията в семейството.

  Възпитанието на децата или преодоляването 
на конфликтите с партньора не трябва да се 
поставят в центъра на вниманието през този 
период.

  Осигурете възможност за усамотение, за да 
предотвратите конфликти или поне да ги 
намалите.

  Ограничете, заедно с детето, „часовете пред 
екрана” за телевизия, мобилен телефон или 
компютър.

  Според възможностите в момента, създайте 
условия за физическа активност на Вашето 
дете. 

  Обяснете на Вашето дете актуалната 
ситуация с подходящи за възрастта му думи.

  Приемете, ако детето Ви се държи по-
привързано от обичайното и откликнете на 
нуждите му. Сега то се нуждае от увереност 
и закрила.

  Въздържайте се да прилагате големи 
възпитателни мерки и ако е възможно  
не налагайте наказания. Опитайте се  
да подкрепите детето с похвали и да го 
мотивирате да се държи така, както 
желаете.

 Спазвайте обичайния дневен режим.

  Планирайте ясно времето за учене и 
времето за свободни занимания.

  Определете ясно точни часове, през които 
всеки да се занимава самостоятелно.

  Предприемайте съвместни занимания.

  Съвместно създайте правила за това, как 
най-добре да се използва спечеленото 
време.

Как да понесете добре  
домашната изолацията и карантина?
Психологическа помощ в 
предизвикателни времена.
Домашната изолация и карантина могат да бъдат много стресиращи  
за засегнатите. Но има ясни, научно проучени и доказани стратегии,  
с които може да се преодолее тази извънредна ситуация.



  Може да се окаже, че изведнъж имате 
необичайно много време, тъй като 
вероятно не ходите на работа или не 
можете да се отдадете на обичайните 
си за свободното време занимания.

  Важното е да си изградите дневен 
режим и да си поставяте цели, които 
можете да постигнете!

  Набележете си определени задачи 
за деня. Започнете с „проекти”, 
които сте отлагали до сега. Дори и 
малките задачи могат да се свършат в 
момента.

  Планирайте всеки ден по един 
„хайлаид“, на който да се радвате.

  Поддържайте връзка с хората, които 
са важни за Вас. Водете приятни 
разговори и планувайте съвместни 
занимания за времето след 
карантината.

  В ограничени пространства възниква 
така наречения „стрес поради 
гъстота“. В следствие на необичайно 
многото време, прекарвано заедно, 
могат да възникнат конфликти в 
отношенията във връзката между 
партньорите или в семейния живот. 
Всичко това може да доведе до 
спорове и дори до насилие.

  Посочете ясно определени часове, 
които всеки да прекарва сам. 

  Създайте на всички членове от 
семейството възможности за 
уединение.

  Заговорете за това, което Ви ядосва, 
преди ситуацията да се е усложнила.

  Ако не сте под карантина: Разходете 
се за кратко време сами около блока 
или в гората.

  Организирайте ежедневно семеен 
мини кризисен щаб: Как се чувства 
всеки един от вас, кой от какво се 
нуждае, какви идеи и желания има 
всеки отделно?

  Бъдете по-снизходителни от 
обикновено спрямо себе си и другите! 
Това определено е предизвикателство 
за всички семейства.

   Потърсете, ако е необходимо, 
професионална помощ на горещата 
телефонна линия за родители 
„Телефон против тъгата“  
0800 / 11 10 550. Повече информация 
за други контакти ще намерите на 
www.familienportal.de.

Какво да предприемем 
против скуката?

Какво да предприемем 
срещу възникването на 
конфликти?

Как да понесете добре  
домашната изолацията и карантина?
Психологическа помощ в 
предизвикателни времена.
Домашната изолация и карантина могат да бъдат много стресиращи  
за засегнатите. Но има ясни, научно проучени и доказани стратегии,  
с които може да се преодолее тази извънредна ситуация.



  Отрицателни емоции, напрежение и 
агресии са нормални в изключителни 
ситуации.

  Не е лошо човек да има агресивни 
чувства към някого, опасно става 
когато той ги проявява.

  Проявите на насилие са 
многообразни: побой, крясъци, 
унижение, продължително 
игнориране.

  Бъдете откровени със себе си и 
реагирайте, когато забележите, че 
самите Вие, напълно преуморени и 
като следствие на това, започнете  
да проявявате насилие.

  Ако забележите, че други възрастни 
вкъщи упражняват насилие – особено 
срещу деца или младежи – говорете 
с тях.  

  Вероятно в този момент Вие и 
единствено само Вие сте този, който 
може да защити детето.

  Потърсете съдействие: чрез 
консултация по телефона на 
Центъра за защита от насилие или 
на Центъра за закрила на детето, на 
Центъра за консултации на мъже 
или на горещата телефонна линията 
„Телефон против тъгата“.

  Обадете се на приятел / приятелка, било 
то само и да си поговорите с някого. 

  Ако е възможно идете в друга стая. 
Дишайте дълбоко. Ако това не е 
достатъчно, се обърнете за помощ на 
телефони за кризисни ситуации като 
напр. Телефон за утеха и подкрепа  
0800 / 11 10 111 или Горещата 
телефонна линия за родители „Телефон 
против тъгата“ 0800 / 11 10 550.

  Потърсете помощ. Важно е да не 
оставате сами. Вие не сте сами, дори 
и сега да изглежда така в ситуацията 
на изолация. 

  Потърсете помощ: от приятели, 
консултативни центрове, а при 
масивно насилие потърсете помощ 
също и от полицията или от центъра 
„Помощ за деца и младежи“.

  Ограниченото пространство, липсата 
на възможност за уединение, липсата 
на интимност могат да доведат до 
агресия и насилие. 

  Противопоставете се активно 
и съзнателно на ескалирането 
на ситуацията. Имате следните 
възможности за това.

!
Не проявявайте 
насилие.

Осъзнайте и 
назовете насилието. 
Включително дори и 
в себе си.

Ако се стигне до 
насилие: говорете.

Говорете по 
телефона, за да се 
разтоварите.

Потърсете помощ,  
ако вече сте 
претърпели насилие.

  Не чакайте да стане прекалено късно: 
посочените по-горе съвети против 
скуката, срещу страховете и  
тревогите и най-вече съветите за 
предотвратяване на конфликти  
помагат да се справите с неприятните, 
възникнали в напрегнати и често 
притеснителни ситуации чувства, преди 
те да се проявят като насилие.

И преди всичко: 
потърсете помощ 
навреме.

Какво да предприемем 
срещу насилието?

Как да понесете добре  
домашната изолацията и карантина?
Психологическа помощ в 
предизвикателни времена.
Домашната изолация и карантина могат да бъдат много стресиращи  
за засегнатите. Но има ясни, научно проучени и доказани стратегии,  
с които може да се преодолее тази извънредна ситуация.



www.rki.de/covid-19     www.infektionsschutz.de
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НОВИЯТ КОРОНАВИРУС

SARS-CoV-2

Коронавирусите могат да инфектират човека и да 
предизвикат различни заболявания: от обикновени 
настинки до тежки инфекции, като MERS или SARS.

SARS-CoV-2 се предава от човек на човек. Наблюда-
вани са и случаи, при които хора са се заразили от засег-
нати от вируса, които са нямали проявени симптоми.

Специалистите предполагат, че преносът се осъщест-
вява предимно чрез въздушни капчици и аерозолни 
частици. 

Основни понятия
Лице със съмнение за зараза: Лице, за което се 
предполага, че е заразено с патогени, без то да е болно, 
със съмнения за заболяване или да е заразно лице.

Заразно лице: Лице, което предава патогени и по този 
начин може да бъде източник на зараза за други хора, 
без то да е болно или със съмнения за заболяване.

SARS-CoV и MERS-CoV предизвикаха големи огнища 
на заболяване в миналото.

COVID-19 е името на заболяването, предизвиквано от 
SARS-CoV-2.

Карантината служи за Ваша защита и за защита на 
всички нас от заразяване с новия коронавирус. Тя пред-
ставлява временна изолация на лица със съмнения за 
зараза или на лица, които вероятно разпространяват 
вируса. Карантината има за цел да предотврати 
разпространението на заболяването.

ПРАВА И ПРАВИЛА

Правни разпоредби

База за заповедта за карантината е чл. 30 от Закона за 
защита от инфекции (IfSG).

Заети лица, които претърпяват загуба на доходи 
вследствие на задължителна карантина, обикно-
вено имат право на финансово обезщетение. 
Лице за контакти е органът, издал заповедта за 
карантината.

Моля, имайте предвид следното: нарушенията на задъл-
жителната карантина могат да бъдат наказани с парична 
глоба или лишаване от свобода!

Препоръчва се на чуждите граждани да осведомят 
посолството на своята страна за получаването на 
заповед за карантина.

Допълнителна информация

Печат/контакт
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ГРИЖИ

Намерете помощ

Медицински грижи:

 ▶ Свържете се с личния си лекар или със 
специалист, ако се нуждаете спешно от 
лекарства или лечение поради друго забо-
ляване, или респективно, вече съществу-
ващо заболяване.

 ▶ Посочете от какво се нуждаете и че сте под карантина.

 ▶ При медицински проблеми, които могат да доведат 
до неспазване на карантината, се свържете с Вашата 
здравна служба.

Свържете се незабавно с Вашата здравна 
служба, ако се чувствате болен/а или имате 
следните симптоми: Кашлица, хрема, задух 
поради инфекция, висока температура.  
www.rki.de/mein-gesundheitsamt

В случай на животозастрашаващи  
остри заболявания, отравяния или  
тежки наранявания се обадете на спешна помощ 
(112). Спазвайте общите правила за спешни 
повиквания и кажете, че сте под карантина!

Осигуряване на хранителни продукти: 

 ▶ Помолете семейството си, приятели или  
съседите да Ви помогнат. Те могат просто 
да оставят хранителните продукти пред 
вратата Ви.

 ▶ Помощ може да предлагат пожарната, Организа-
цията за техническа помощ (THW) или доброволци в 
общината.

ДОБРО ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ

Деца в карантина

Когато карантина е разпоредена на деца, не 
винаги могат да се спазват всички правила за 
хигиена. Децата – най-вече малките деца – 
които са под карантина, се нуждаят от грижите и  
вниманието на своите родители / семейни близки. 

 ▶ Опитайте се да спазвате правилата за хигиена докол-
кото е възможно и да търсите индивидуални решения 
за Вашата ситуация.

 ▶ При нужда, Вашата здравна служба може да отго-
вори на допълнителни въпроси. 

Грижа за психичното здраве
Карантината може да е съпътствана с психосоциален 
стрес. Това включва например страхове и притеснения 
от инфекция, усещане за изолация, самота, тревожност 
или нарушение на съня.

 ▶ Дори ако не Ви е позволено да имате директен контакт 
с хора, поддържайте връзка с приятелите и семей-
ството си по телефона, интернет или други средства.

 ▶ Помислете какво още може да Ви помогне в стресови 
ситуации.

 ▶ Използвайте предложенията за помощ по телефона, 
като например телефон за психологична помощ или 
на кризисните служби.

 ▶ Възползвайте се също и от възможността да спорту-
вате по време на домашната карантина (напр. с вело-
ергометър или гимнастически упражнения). 
Така ще останете във форма и ще намалите 
отрицателния стрес.

КАРАНТИНА 

Останете вкъщи

Карантината е важна. Тя служи за Ваша защита и за 
защита на всички нас от заразяване с новия корона-
вирус и има за цел да предотврати разпространението 
на заболяването. Мярката е разпоредена от компе-
тентния орган – обикновено Вашата здравна служба. 
Определено е точно колко време трябва да прекарате 
под карантина. Мярката не приключва автоматично, а 
едва след като бъде отменена от компетентния орган.

Вие се причислявате към тези лица, към които има 
съмнение, че са заразни, без да сте болни или да сте 
със съмнение за заболяване.

При COVID-19 се предприемат карантинни мерки, тъй 
като заболяването може да протече толкова тежко, 
колкото заболяванията, предизвиквани от коронавиру-
сите SARS1 и MERS2. Разпространението на COVID-19 
сред населението обаче става по-лесно и по-бързо.

Дистанция 
> 1,5 м

Много е важно да спазвате стриктно каранти-
ната и правилата за хигиена дори когато нямате 
оплаквания. По този начин предпазвате себе си и 
останалите.

Защитни мерки: Следването на правилата за 
кашляне и кихане, добрата хигиена на ръцете и 
спазването на дистанция могат да предпазят 
срещу предаването на  
новия коронавирус.

1 Severe Acute Respiratory Syndrome
2 Middle East Respiratory Syndrome



ЗА ПАЦИЕНТИ И БЛИЗКИТЕ ИМ

Домашна изолация при 
потвърдено
заболяване COVID-19

ДОМАШНА ИЗОЛАЦИЯ

Вие сте диагностицирани с леки симптоми на заболяването 
COVID-19. Затова Ви е разпоредена домашна изолация. 
Тази мярка е взета, за да се предотврати по-нататъшното 
разпространение на новия коронавирус.

Вирусът е леснопреносим и заболяването COVID-19 може 
да протече много тежко.

При влошаване на състоянието Ви информирайте 
незабавно личния си лекар.

Близките Ви, които живеят в едно домакинство с Вас и по 
време на изолацията останат там, трябва да са в добро 
здраве и без предшестващи заболявания.

Лица с рискови фактори по възможност не трябва  
да пребивават в едно и също домакинство с Вас: 
– лица с потисната имунна система, 
– с хронични основни заболявания 
– или възрастни хора

Контакт с близките от Вашето 
домакинство
Възможно най-малко

 ▶ По възможност трябва да контактувате само с членовете 
на домакинството Ви, които Ви помагат.

 ▶ При контакта Вие и близките Ви трябва да спаз-
вате дистанция от минимум 1,5 m и съответно да 
носите маска, която да покрива устата и носа.

 ▶ Останалите членове на домакинството не трябва да 
пребивават в стаята, в която Вие се намирате, а 
най-добре е те да престояват на друго място.

Контакт с лица извън Вашето дома-
кинство

 ▶ Вие не трябва да имате личен контакт с 
например пощальони, куриери, съседи, прия-
тели, познати.

 ▶ Доставките Ви трябва да бъдат оставяни пред 
входната врата на къщата или жилището Ви.

 ▶ Ако не можете да избегнете контакт, носете 
маска, която да покрива устата и носа, и пазете възможно 
най-голяма дистанция от тези хора.

Пребиваване в жилището
 ▶ По възможност трябва да пребивавате в 
самостоятелна стая, отделно от другите лица.

 ▶ Проветрявайте постоянно всички стаи.

 ▶ Използвайте кухнята, коридора, банята и другите общи 
помещения не по-често от необходимото.

 ▶ По възможност се хранете отделно и в различно време от 
Вашите близки.

ХИГИЕНА

Правила за кашляне и кихане
 ▶ Пазете възможно най-голяма дистанция от 
другите хора (минимум 1,5 м).

 ▶ При кашляне и кихане се обърнете настрани.

 ▶ За да предпазите другите, кашляйте и кихайте в 
сгъвката на лакътя си или в носна кърпичка за 
еднократна употреба, която незабавно хвърлете в кошче 
за боклук с капак.

Спазване на правилата за хигиена на ръцете
 ▶ Не се ръкувайте.

 ▶ Мийте ръцете си редовно и обилно с вода и 
сапун, особено след издухване на носа, кихане 
или кашляне. По този начин патогените могат да 
бъдат премахнати почти напълно.

 ▶ Мийте ръцете си поне 20 до 30 секунди с вода и сапун

– преди и след всеки контакт с други хора
– преди приготвяне на храна
– преди хранене
– след ходене до тоалетната
– винаги когато ръцете са видимо мръсни
–  след всеки контакт с болен човек или в непосредствена 

близост до него.

 ▶ Използвайте щадящи кожата дезинфектанти за ръце, 
базирани на алкохол, за да почистете замърсявания, които 
не са видими. Изберете дезинфектант, който е анти-ви-
русен и обозначен с някой от следните надписи на немски:

– „begrenzt viruzid“ (ограничен вируцид) ИЛИ
–  „begrenzt viruzid PLUS“ (ограничен вируцид 

ПЛЮС), ИЛИ
– „viruzid“ (вируцид)

Спазвайте указанията за безопасност.

Последна: 12.05.20   Стр. 1/2  
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Дистанция
>1,5 м



 ▶ Използвайте еднократни кърпи или сменяйте кърпите си, 
когато се навлажнят.

 ▶ Здравите лица трябва да използват различни кърпи от 
болните.

 ▶ Внимавайте всеки човек от домакинството да използва 
само своята кърпа.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване и дезинфекция
 ▶ Почиствайте често докосваните повърхности (нощни 
шкафчета, рамки на леглото, смартфони, таблети и т.н.) 
веднъж дневно.

 ▶ Почиствайте повърхностите в банята и тоалетната 
минимум веднъж дневно.

 ▶ Използвайте обикновен домакински почистващ препарат 
и евентуално дезинфектант за повърхности. При 
последния внимавайте да е анти-вирусен и да има след-
ните обозначения на немски:

– „begrenzt viruzid“ (ограничен вируцид) ИЛИ
–  „begrenzt viruzid PLUS“ (ограничен вируцид ПЛЮС), 

ИЛИ
– „viruzid“ (вируцид)

Спазвайте указанията за безопасност.

Пране
 ▶ Перете прането на болното лице при минимум 
60° C!

 ▶ Събирайте прането на болното лице в отделна торба за 
пране.

 ▶ Не изтръсквайте прането. Избягвайте директния контакт 
на кожата и дрехите със замърсените материали.

 ▶ Използвайте обикновен универсален прах за пране и 
внимавайте прането да изсъхне добре.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 ▶ Чувалът за боклук с отпадъците от болното лице 
– носни кърпички и др. – трябва да се съхранява 
в стаята на болното лице в затворено кошче за 
боклук.

 ▶ Изхвърлете вързания чувал за боклук в кофата за оста-
тъчни отпадъци.

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ 

При увеличение на оплакванията
Амбулаторният лекар и съответната здравна 
служба (Gesundheitsamt) трябва още на ранен етап 
да обсъдят с Вас с кого можете да се свържете при 
спешен случай и извън обичайното работно време – 
например при увеличение на оплакванията.

Членове на домакинството и симптоми 
на заболяване
Всички членове на домакинството са контактни лица от 
категория I и са под домашна карантина. До 14 дни след 
последния си контакт с изолирания пациент с COVID-19 или 
след освобождаването им от изолация1

 ▶ ежедневно трябва да информират компетент-
ната здравна служба за здравословното си 
състояние

 ▶ сами трябва да се наблюдават за симптоми на 
заболяването

 ▶ трябва да документират точно симптомите  
на заболяването  
(вижте www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)

При появили се оплаквания, които напомнят на инфекция 
SARS-CoV-2 (температура, кашлица и т.н.), те са със 
съмнение за заболяването. В този случай трябва неза-
бавно да се извърши допълнително диагностично изясня-
ване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Robert Koch-Institut  
(Институт Роберт Кох) 
www.rki.de/covid-19

Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (Федерален център 
за здравно образование)  
www.infektionsschutz.de
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ЗА ПАЦИЕНТИ И БЛИЗКИТЕ ИМ

Указания за домашна изолация при потвърдено заболяване COVID-19


