
8 прости съвета за всекидневието при корона пандемия
Коронавирусът промени значително нашето всекидневие. За 
щастие тази година можем да се ваксинираме срещу COVID-19! 
Но в момента сме в третата вълна. Новият вариант на вируса 
е още по-заразен, по-опасен и широко разпространен. Ето 
защо сега е необходимо да бъдем още по-внимателни. Нашето 
поведение е най-действеното ни средство за защита. По този 
начин се предпазваме всички ние – възрастните хора, децата и 
всички между тях. Всеки път, когато активно забавяме настъп-

лението на вируса, се придвижваме заедно крачка напред.
В допълнение към следните 8 съвета, така наречените пра-
вила „AHA + L“ станаха още по-важни: Дръжте дистанция, 
 Спазвайте хигиенните правила, Винаги с маска във всеки-
дневието (плътно прилепнала към устата и носа), Проветря-
ване – всичко това винаги в пакет! Колкото повече защитни 
мерки прилагаме, толкова по-успешно забавяме разпростра-
нението на вируса.

Дистанция? Също и при приятели!  Когато се срещам с други хора, съзнавам следното: Също и при 
приятели и приятелки, роднини и колеги и колежки от работата. Не допускам изключения и спазвам достатъчно 
дистанция.1

Срещи? Навън, на открито! Маската е винаги с нас!  Когато се срещам с други, го правя само 
навън и на открито и от дистанция или на прозореца. Това е важно: Ако на открито не мога да спазвам дистанция от 
поне 1,5 м, тогава нося маска.2

*Симптоми: например, общо чувство че сте заболял, кашлица, повишена температура или висока температура над 38°, 
задъхване, загуба на чувството за обоняние/вкус, хрема, болки в гърлото, главоболие и болки в крайниците

Кой проветрява? И как!  Когато се срещам с други хора на закрито, тогава спазвам дистанция, нося маска 
и всички следим за редовното проветряване. Навивам будилник, който да ни напомня на всеки 20 минути да отва-
ряме широко прозорците за 5 минути.3

В свободното време? Да си останем в къщи вместо да пътуваме!  Когато не съм на работа 
оставам в къщи, вместо да пътувам. По този начин предотвратявам пренасянето на вируса – включително и нови 
варианти на вируса – в други региони или връщането му в нашия дом.4

Симптоми? Да останем у дома, но с лекарски съвети!  Ако проявявам симптоми * или не се 
чувствам добре, тогава си оставам у дома. Консултирам се по телефона (116117, домашен лекар/лекарка, лекуващ 
лекар/лекуваща лекарка, центрове за висока температура), питам къде мога да направя тест и следвам лекарските 
указания. Не ходя на работа и си говоря по телефона или си бъбря по чата с най-близките, вместо да се срещаме.

5
Тестван сте като позитивен? Съобщете на всички!  Ако моят PCR-тест, бързият тест или самоте-
стването даде позитивен резултат трябва да съобщя това незабавно на своето лично и професионално обкръжение. 
Известявам по възможност всички, с които съм се срещал напоследък. Ако моят бърз или домашен тест е бил пози-
тивен, правя проверка на резултата с PCR-тест.

6
Днес вероятно не съм зарàзен? Въпреки това правилата  „AHA+L“ остават в сила! 
Ако резултатът от моя бърз или домашен тест се окаже негативен, ще продължа въпреки това да спазвам правилата 
„AHA+L“. Така няма да заразя никого, ако тестът се е оказал погрешен и няма да се зарази и аз самият. Тестът важи 
само през съответния ден и не ме предпазва от заразяване.

7
Ваксинация? Вдигнете си ръкава!  Предложат ли ми ваксинация, ще се ваксинирам. Всички лицензи-
рани ваксини ме предпазват от тежки форми на COVID-19 и помагат в борбата с пандемията.8
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