“При извършване на химична дезинфекция лицата, отговорни за осигуряване на
дезинфектанти да бъдат запознати със следното:
►Дезинфектантите (биоциди), които се предлагат на пазара и употребяват трябва
да са разрешени от Министерството на здравеопазването, което поддържа на
страницата си в интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за
предоставяне на пазара и употреба ( http://www. mh. government, bg/bg/administrativniuslugi/registri/registar-na-biotsidnite-preparati/ )
►В издаденото разрешение и в етикета на дезинфектанта, както и в
публичнодостьпния регистър на биоцидите е посочен спектърът на действие - към
какви микроорганизми (бактерии , вируси, фунги) е ефективен.
►Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка.
►Във връзка с предотвратяване и превенция на разпространението на COV1D-19
е необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса - Да не
търси изписването на името COVTD-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба
на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или
частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
►В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани,
дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за:
П родуктов тип1: Хигиена на човека - продуктите в тази група са биоциди,
които се употребяват за целите на хигиената на човека и се прилагат върху или в
контакт с човешката кожа или скалп с първична цел дезинфекциране на кожата или
скалпа.
Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за
пряка употреба върху хора или животни - това са продукти, използвани за
дезинфекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не влизат в
пряк контакт с храна или фуражи.
Продуктов тип 4: Област на употреба, свързана с храни и фуражи - продукти,
използвани за дезинфекция на оборудване, контейнери, прибори и съдове за хранене,
повърхности или тръбопроводи, свързани с производството, транспорта,
съхранението или консумацията на храни или фуражи (включително питейна вода)
за хора и животни.
“Персоналът, отговаряш и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите,
вкл. извършващ химична дезинфекция:
►трябва да бъде снабден и да използва лични предпазни средства;
► трябва да бъде инструктиран за правилните начини на поставяне и сваляне на
осигурените ЛПС, за безопасно изхвърляне , ако са за еднократна употреба, или за
начините за дезинфекция, когато са за многократна употреба.
*На лицата, извършващи административни и
помощни дейности (Отдел
„Административен“, Учебен отдел „Български студенти“, Учебен отдел
„ Чуждестранни студенти“, Отдел „Финанси“, Отдел Човешки ресурси“, Сектор
„Следдипломно обучение“, Сектор „Научна дейност и развитие на академичния
състав “ Сектор „Мониториране на учебния процес и връзки с обществеността “) да
се осигуряват ръкавици и маски, като същите следва да са запознати с правилата за поставяне/сваляне; съхранение; срок на годност за употреба; почистване/ дезинфекция,
в случай, че се предвижда^
^

Мерки за лична хигиена и дезинфекция

* Да се поставят материали за правилните техники за хигиена на ръце,
поставяне/сваляне на лични предпазни средства и други подходящи информационни
материали на места ,където ще бъдат забелязани.
* Да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на хигиенни продукти,
като течни сапуни или дезинфектанти, еднократни салфстки/кърпи за подсушаване на '
ръцете.
"Да се осигурят затворени кошчета с капак (при възможност бездопирни) за отпадъци
за хигиенично изхвърляне на отпадъците.
"Да се осигури и контролира регулярно изхвърляне на отпадъците на определените за
това места.
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* Да не се допуска общо използване на предмети (като чаши за пиене, прибори за
хранене, кърпи и др.).
* Да се минимизира общо използване на телефони,
оборудване/инструменти, когато това е възможно.
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бюра, столове, друго

* Редовно проветряване (през един час) на помещенията при наличие на отваряеми*)
прозорци;
'
* При наличие на вентилация - да се спазват мерките за поддръжка и профилактика
(възможно е вирусът да се разпространи в сградата чрез механичната вентилационна.
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*,При консумация на храни - хранене на персонала да се извършва на определени
места и да се организира по начин, позволяващ физическа дистанция; да се извършва
дезинфекцията повърхностите преди1Г:лед хранене; Важно - плодовете и зеленчуците 1Г^
преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити.
* Да се извършва почистване и дезинфекция* на често използвани от персонала
~повърхностн~и~предмети (бюра, телефони' вкл. GSNT (да се използват продукти^
подходящи за почистване, при разговори телефонът да не се прилепва до л иисто),
клавиатури, дръжки на врати, ключове за_осветдение, парапет, копчета на тоалетни,
тоалетни чинии, мивки, кранове, бутони на асансьори и др.)-минимум 4 пъти на ден до
инфекция на всеки час.
' *Важ но: С алкохолни дезинфектанти не трябва да се обработвам големи
повърхности т
ъ й
като са зшшлими. Поради същата причина не трябва да
се използват в бжяяст дв източници на запалване и не трябва да се пръскат
електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!
Мерки (технически и/или организационни), целящи намаляване на честотата и
продължителността на социалната ангажираност и физическите контакти
"Експозиция на персонал^ служителите да бъдат информирани да извършват
самонаблюдение за респираторни симптоми и повишена температура и в такива
случаи да следват препоръките на Министерството на здравеопазването.
" Осигуряване на възможност за работа от разстояние, когато дейността на персонала
позволява, особено служители над 60 г^ и такива, страдащи от диабет, артериална
хипертония, сърдечни заб о л яв ай й я;.дернодробни заболя вания, белод
заболя----- --
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