
 

 

ПРОГРАМА „ЗБУТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19“ 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ОРГАНИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ,ЧЛЕНОВЕ НА КУТ/ГУТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

съгласно чл.12, ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в 

комитетите и групите по условия на труд в предприятията 

Обучението запознава участниците с условията за работа и живот с корона вирус, със 

специфичната нормативна уредба по време на извънредното положение и карантинния 

период, както и отговорностите, които възникват пред работодателя към новите условия и 

специфични изисквания за организацията на работните процеси в образователните 

институции. Поради четирите отговорности на всеки работодател: дисциплинарна, 

имуществена, административно-наказателна и наказателна отговорност, в настоящето 

дистанционно обучение в обучението са изработени пакет от документи и мерки за 

борбата с корона вируса, които могат да предпазят работодателите и работниците не само 

от нежеланите последици, но и да им спестят неудобство от налагане на санкции от 

отговорните институции. Участниците получават удостоверение и протокол за 

преминато обучение, съгласно изискванията на чл. 12, ал.2 от Наредба №4. 

В програмата се поставят важни акценти в обучението, касаещи промените в 

законодателство и указания към прилагането им, като за отделните случаи са изготвени и 

бланки на съответните вътрешни нормативни актове: 

1. Промени в нормативните актове, касаещи работодателя.  

2. Отговори за това къде може да намерите най-изчерпателна и синтезирана 

информация по въпросите, които Ви интересуват във връзка с Корона вируса? 

3. Заповед за изпълнение на мерки за превенция на риска от разпространение на 

COVID-19 

4. Протокол от заседание на КУТ/ГУГ за обсъждане на мерките  

5. Заповед за извънреден инструктаж за COVID-19 при преминаване към работа от 

разстояние във връзка с извънредното положение 

6. Заповед на директора за дистанционен режим на обучение; 

7. Извънреден инструктаж; 

8. Регистър на лицата, на които е проведен извънреден инструктаж,  

9. Програма за дейностите за намаляване и/или елиминиране на риска на работните 

места в условията на епидемична обстановка в страната и предпазване заразяване от 

корона вирус Covid-19 

10.  Информация във връзка с подаване на Декларация по чл. 15 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд- краен срок 30 април 2020 год. 

11. Изисквания на Министерство на труда и социалната политика във връзка с COVID-

19 

12. Справяне със стреса по време на пандемия 

13. Психично здраве по време на COVID-19 – препоръки на СЗО 



14. Декларация за спазване на условията на труд при работа от разстояние 

15. Заповед за непълно работно време 

16. Заповед за преустановяване на работа едностранно от работодателя при условията на 

извънредно положение. 

17. Заповед за преустановяване на работа при издадена заповед от държавен орган 

18. Заповед за ползване на платен годишен отпуск по време на извънредно положение 

19. Заявление за отпуск по чл. 173 а от КТ при условия на извънредно положение; 

20. Промяна в извършваната работа или мястото на работа 

21. Използване на платен годишен отпуск 

22. Цялостно или частично спиране на работа 

23. Служебни бележки и декларации при пътуване 

24. Установяване на дистанционна работа 

25. Установяване на непълно работно време – указания и сравнение на нови и стари 

условия, заповед по чл. 138 а, ал.2 от КТ, заповед по чл.138а от КТ 

26. Инструкция за спазване на личната хигиена на персонала 

Изготвен и практически наръчник с Информационни материали с линк към 

източника и pdf формат, който съдържа следните брошури: 

- Грижа за ръцете при често измиване и дезинфекциране; 

- Техника за измиване на ръцете; 

- Техника за почистване на ръце с дезинфектант; 

- Последователност на поставяне и сваляне на лични предпазни средства; 

- Как да свалим ръкавиците безопасно; 

- Справяне със стреса по време на епидемия от 2019-nCoV (СЗО); 

- Информационен постер; 

- Брошура за COVID-19; 

- Постер за лична хигиена; 

- Респираторен етикет (CDC); 

- Ефективно измиване на ръцете (ECDC); 

- Кога да се използва маска (WHO); 

- Трябва ли да избягвам ръкостискането; 

(по материали на СЗО, ЗБУТ Норми и практика и д-р Лилия Стоянова) 
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