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Допустими райони: Румъния-седем окръга: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, 
Гюргево, Кълараш, Констанца; България-осем области: Видин, Враца, Монтана, 
Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич

Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез
финансиране на съвместни проекти.Проектите се финансират, както следва: 
85% от ЕФРР, 13% от националния принос (Румъния и България) и 2% собствен принос.

Средствата се разпределят в 6 области (приоритетни оси):
1. Добре свързан регион
2. Зелен регион
3. Безопасен регион
4. Квалифициран и приобщаващ регион
5. Ефективен регион
6. Техническа помощ

Този материал е разработен в рамките на проект 
„Единни стандарти, повишена координация - обща сигурност“

Проект „Единни стандарти, повишена координация - обща сигурност“, код на проекта 
ROBG 274 USES, e съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 
регионално развитие по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Програмата Interreg V-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския 
съюз от Европейския фонд за регионално развитие - ERDF.Interreg е основен инструмент 
на политиката на сближаване, която се стреми да насърчи хармоничното икономическо, 
социално и териториално развитие на Европейския съюз като цяло. Interreg е изграден 
около три направления на сътрудничество: трансгранично (Interreg А), транснационално 
(Interreg B), междурегионално (Interreg С).



Обща стойност на проекта: 989 404,57 евро, от които:
БФП: 840 993,87 евро, от които:

Зимнич: 420 512,81 евро
Община Свищов: 420 481,06 евро

Национален принос:
Държавния бюджет RO: 64 308,79 евро
Държавен бюджет BG: 64 303,93 евро

Бенефициенти:
Зимнич: 9 899,36 евро

Община Свищов: 9 898,62 евро

Също така в рамките на проекта бяха разработени:Съвместен план за 
действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании 
за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната 
зона относно опасности и рискове;Насоки за съвместен трансграничен
подход за справяне с извънредни ситуации;Ръководство за превенция 
и действия при аварийни ситуации;Общата цел на проекта е да създаде 
обща рамка за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната 
зона Свищов - Зимнич.



В рамките на проект USES бе закупено специфично оборудване за 
превенция и намеса в случай на извънредна ситуация:

 

üДоброволна служба за извънредни ситуации гр. Зимнич:

Ø защитно оборудване и костюми; 

Ø специфично оборудване: багер-товарач, автовишка, мини челен товарач, трактор, 
оборудван със снежно острие, разпръсквач на сол и теглич, микробус и офроуд автомобил;

Ø Екипировка и оборудване за спешни ситуации: видео и звуков детектор за откриване на жертви, 
попаднали под развалини; комплекти за химическо и биологично откриване; водна помпа, 
електрически генератор, аптечки и други;

Ø Проведени курсове за обучение.

USES - „Единни стандарти, повишена координация - обща сигурност“ е насочен към оборудване 
на Доброволческата служба за извънредни ситуации в Зимнич и модернизиране на доброволното 
формирование в Кризисен център, с. Овча Могила, община Свищов с оборудване и машини за 
увеличаване на капацитета за намеса в рискови ситуации.

Цели на проекта:



üКризисен център с. Овча Могила, община Свищов:

 
ØПожарникарски дрехи и обувки, пожарникарски каски, спасителни жилетки и пожарникарско 
оборудване; 
ØСпецифично оборудване: Трактор оборудван с гребло за сняг и мулчер, водоноска, автовишка, 
микробус 16+1 места, лек автомобил 4х4, фургонно ремарке оборудвано със специфични пособия 
за бедствия и аварии (термовизионна камера, отводнителни помпи, дихателни апарати, противогази, 
генератор, компресор, пожарогасители, пожарникарски инструменти и др.); 
ØОборудване и обзавеждане за провеждане на обучения на Доброволното формирование в Крицисен 
център с. Овча Могила;
ØПроведено 10-дневно обучение от ключов лектор на тема: „Спешни ситуации, бедствия и 
гражданска защита“.

- предотвратяване и управление на често срещани извънредни ситуации в случай на бедствия;
- засилване на съвместното управление на риска на трансгранично ниво.

Населението, което се възползва от мерките за защита по проекта, е приблизително 65 000 жители. 
Проектът установи и партньорство в областта на съвместната превенция и бързо реагиране при 
извънредни ситуации.В резултат на проекта са налице - два напълно оборудвани аварийни центъра, 
модел на съвместни действия за защита и превенция в трансграничната зона и следните очаквани 
резултати от програмата:



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ



� ОБОРУДВАНЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ДИМ

� ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ

ØПрепоръчително е да инсталирате отделни детектори за дим (по един във всяка спалня, хол, 
коридори). Правилното им функциониране намалява наполовина броя на жертвите на пожар.
ØПроверявайте работата на детекторите, почиствайте ги ежемесечно и подменяйте батериите поне
веднъж годишно. Детекторите се сменят на всеки 10 години.

ØНикога не използвайте дизел, бензин, нафтален или други запалими материали в дома.
ØГоривата или други запалими течности за битови нужди се съхраняват само в специално 
проектирани метални опаковки, херметически затворени, на защитени места.
ØНикога не пушете в близост до запалими течности.
ØНикога не използвайте импровизиран огън, пушилня или подвижни барбекюта по опасен начин; 
не ги поставяйте в складове, тавани, навеси, под навеси или в близост до горими материали. 
Пушилните са изработени от тухлена зидария и негорим материал и са разположени независимо 
от останалите конструкции в домакинството.
ØНе поставяйте газовите бутилки близо до източници на топлина или под прякото въздействие на 
слънчева светлина.
ØНе използвайте бутилки за втечнен газ без регулатори на налягането, с повредени уплътнения 
или с напукани или разширени гумени маркучи в краищата.
ØНе загрявайте бутилките с пламък и не ги използвайте в легнало, преобърнато или наклонено 
положение.
ØЗабранено е прехвърлянето на газ от бутилките в други контейнери или използването на 
импровизирани бутилки.

� ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ØНека коминът да се проверява, почиства и ремонтира поне веднъж годишно от упълномощено 
лице. Изрежете клоните на дърветата над или в близост до комини.
ØПоставете запалими материали далеч от печките. Уверете се, че печката е изолирана от пода 
и стените наблизо.
ØИзползвайте само вида гориво, за който е проектирана отоплителната система и следвайте 
точно инструкциите на производителя.
ØСъхранявайте пепелта в метален контейнер извън къщата и далеч от къщата, конюшня, навеси, 
сенос, складове и др.
ØПоставете параван пред огнището на камината и дръжте вратата затворена на печката.
ØВинаги изгасяйте огъня в печката, преди да си легнете.

1.ПОЖАР ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ØНе пушете в леглото или когато сте уморени или приемате лекарства.
ØКогато пушите, трябва да имате пепелник до себе си. Не оставяйте цигарата запалена преди 
да излезете от стаята и напълнете пепелника с вода, преди да го изхвърлите.

� ПУШЕНЕ



� ОТКРИТ ОГЪН

ØЗапалените свещи се поставят на стабилна, негорима опора.
ØПреди да излезете от стая, загасете всички свещи.
ØЗабранено е използването на кибрит, свещи, маслени лампи в помещения с опасност от 
пожар/експлозия, като: складове за фуражи, обори, складове, мостове или помещения, където 
има мирис на газ и други подобни.
ØЗабранено е използването на пламъка за проверка на плътността на цилиндъра, уплътненията, 
регулаторите на налягането или газовия маркуч / тръба; проверявайте само със сапунена водна 
емулсия.
ØИзгарянето на битовите отпадъци се извършва само на подходящо разстояние от домовете и 
пристройките за домакинствата, като се осигурява надзор в тях. Преди да напуснете мястото на 
горене, загасете с вода.
ØПри изгаряне на стърнище се иска разрешение за работа с огън от кметството и се спазват 
мерките, съдържащи се в него.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ



� В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

� Ако вратата е гореща 

� Ако вратата е студена 

� СЛЕД ГАСЕНЕ НА ПОЖАРА:

ØПроверете затворените врати дали са горещи, преди да ги отворите. Ако трябва да преминете 
през пространства, където вратите са затворени, проверете горната част на вратата, копчето на 
вратата и пространството между вратата и рамката на вратата с гръб. Никога не използвайте дланта 
или пръстите си, за да направите тази проверка.

ØНе я отваряйте! Ако живеете на приземния етаж, опитайте да излезете през прозореца.
ØАко не можете да излезете от къщата: -запечатайте пространствата около вратата, включително 
ключалката, срещу проникване на пожарен дим.
Øотворете прозореца на стаята, в която се намирате и извикайте помощ.
Ø  останете на прозореца, докато пристигнат пожарникарите.

ØБавно отворете вратата и се уверете, че огънят и/или димът не блокират евакуационните пътища.
ØАко пътищата за евакуация са блокирани, незабавно затворете вратата и потърсете друга 
възможност за бягство (например прозорец, ако е възможно).
ØАко е възможно евакуация, незабавно напуснете къщата и затворете вратите зад себе си. 
Приближете се възможно най-близо до пода.
ØИзлезте незабавно от къщата. Не се задържайте вътре, за да се опитате да спасите предмети 
или да загасите огъня. Всяка секунда е от значение за живота ви.�
ØЗатворете вратите зад себе си, за да ограничите разпространението на огъня. 
ØНе се връщайте у дома, за да вземете предмети, считани за важни. Животът ви е по-ценен.
ØКогато стигнете отвън, обадете се на „112“.

ВНИМАНИЕ! Ако дрехите ви са се запалили, покрийте лицето си с ръце, седнете на земята и 
се търкаляйте наляво-надясно, докато огънят изгасне. Не бягайте! По този начин усилете огъня.

ВНИМАНИЕ! Голям огън НЕ се гаси с вода; контейнерът, 
в който е възникнал пожарът, се покрива с капак или влажна кърпа.

ØАко има жертви или дори вие сте жертва на пожар, обадете се на „112“ или помолете някой да 
се обади.
ØОхладете с вода и покрийте изгарянията със стерилни марли, за да намалите шансовете за 
инфекция.
ØВърнете се в дома само след получаване на съгласието на пожарната.
ØАко сте наемател, свържете се с наемодателя.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

� ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ/ОБОРУДВАНЕ 

Ø  В жилищата и домакинствата на населението е забранено:
ØИзползване на електрически уреди, електрически кабели, контакти, ключове, защитни устройства 
с повреди или импровизации. 
Ø  Претоварване на електрическата мрежа чрез използване на няколко приемника едновременно.
ØБез надзор на електрически уреди под напрежение, като: ютия, печка, радиатор и други подобни.
ØИзползване на извънгабаритни предпазители чрез смяна на калибрирания предпазител с винт.

� ДРУГИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

ØЗа да се осигури намеса в случай на пожар, препоръчително е да поставите пожарогасител или 
одеяло в кухнята.
ØПоискайте от кметството/общината да извърши противопожарен контрол чрез превантивния 
компонент на доброволческата служба за извънредни ситуации. Превантивният контрол е безплатен.

� ПОЖАРНИ ИЗХОДИ

ØОбсъдете с всички членове на семейството, и особено с децата, възможностите за евакуация 
от дома.
ØПрепоръчително е евакуацията в случай на пожар да се извършва възможно най-близо до пода, 
където въздухът е без дим в случай на пожар. Практикувайте евакуация с деца. 
ØНе заключвайте децата в къщата. Оставете им ключа. Голям брой смъртни случаи сред децата 
се случват ежегодно, защото родителите им ги оставят сами в къщата, без да има възможност да 
напуснат къщата в случай на пожар. 
ØПериодично почиствайте складовите помещения в къщата. Не съхранявайте стари вестници и 
списания, които в случай на пожар могат да допринесат за производството на голямо количество 
топлина и дим.



� ПРЕДИ БУРЯ

� СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА В СЛУЧАЙ НА
 БУРЯ, НЕЗАБАВНО: 

� ПО ВРЕМЕ НА БУРЯ

� СЛЕД БУРЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ØПремахнете сухи дървета или клони, които по време на буря могат да паднат и да причинят 
жертви или материални щети.
ØПомнете спасителното правило 30/30: подслонете се в сграда, ако след като видите мълния, 
не можете да броите до 30, преди да чуете гръмотевици. Останете в сградата още 30 минути, 
след като чуете последния гръм.

Ø  Прекъснете всякакви дейности на открито.
ØВлезте в къщата, сграда или кола. 
ØВъпреки че може да пострадате, ако мълния удари колата, вие сте много по-защитени вътре в 
автомобила, отколкото навън. 
ØЗатворете прозорците и вратите.
ØИзбягвайте душове или бани. Фиксираните тръби на инсталациите могат да провеждат 
електричество. 
ØИзползвайте безжични телефони само при спешни случаи. Безжичните телефони или мобилни 
телефони са безопасни за използване. 
ØИзключете уредите и друго електрическо оборудване като компютри и климатици. 
Те могат да бъдат повредени поради атмосферни електрически разряди.

ØКогато усетите, че косата ви се изправя, това е индикация, че има опасност от мълния.
ØКогато усетите, че косата ви се изправя, това е индикация, че има опасност от мълния.
ØНаправете се да изглеждате като възможно най-малка и намалете контакта със земята.
ØНе лежи на земята.
ØИзбягвайте: високи предмети, като високо дърво, самостоятелно на открито, полета, плажове или 
водни лодке, всякакви метални предмети като селскостопанска техника, селскостопанско 
оборудване, мотоциклети, велосипеди и др. 
ØАко сте в гората, потърсете подслон в район с по-малко високи дървета.
ØАко сте на открито, отидете на ниско място като долина. 
ØАко сте на езеро, стигнете спешно до брега и незабавно се подслонете.

ØСлед буря, в случай на идентифициране на жертва, ударена от мълния, проверете следното:

· Дишане: Ако спре дишането, започнете реанимация по метод „уста в уста“. 
· Пулс: Ако жертвата има пулс и диша, потърсете други възможни наранявания.
· Пулс: Ако жертвата има пулс и диша, потърсете други възможни наранявания.
· Ако е необходима медицинска помощ, обадете се на телефон 112 възможно най-скоро.

2.БУРЯ



� ПРЕДИ ДА НАСТЪПИ НАВОДНЕНИЕ:

� В СЛУЧАЙ НА НАВОДНЕНИЕ:

� СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

3.НАВОДНЕНИЕ

ØПопитайте кметството/общината за наводняващите се райони в населеното място.
Ø  Не построявайте къщата си в наводняващи се райони.
ØОсигурете водоустойчиви стени в мазетата, за да предотвратите навлизането на вода.
ØИзградете бариери, за да предотвратите навлизането на вода в къщата в случай на наводнение.
ØПочистете канавките и каналите, за да се позволи оттичането на дъждовната вода.
ØНе изхвърляйте битови отпадъци и растителни отпадъци в коритата на реките на случаен принцип.
ØПодгответе раница за спешни случаи.
ØУчаствайте в симулационни упражнения, организирани от професионални аварийни служби и 
местни власти.

ØСледвайте препоръките, излъчени по радиото или телевизията от властите.
ØАко е необходима евакуация, незабавно се преместете в близката висока зона, посочена от 
властите; ако се случи наводнение, изкачете се до горните части на къщата или на покрива, докато 
пристигнат спасителните екипи. 
ØАко смятате, че все още имате време, преместете важни предмети на по-високите етажи.
ØИзключете главния превключвател на захранването. Изключете електрическите уреди. 
Не докосвайте електрическо оборудване, ако сте мокри или във вода.
Ø  Изключете инсталациите за подаване на вода и газ.
ØЗаключете вратите на къщата и предпазете прозорците от счупване от силен вятър, водни течения 
или предмети, носени от водни течения. 
ØЕвакуирайте животни и ценности до предварително уредени места за убежище. 
ØАко трябва да излезете от къщата, следвайте следните правила, доколкото е възможно

ØСлушайте информацията на местните власти относно снабдяването с питейна вода в населеното 
място.
ØИзбягвайте места, където все още има вода: водата може да бъде замърсена с бензин, дизел или 
отпадъчни води; може да се зарежда и електрически от високоволтови линии или електрически 
кабели, паднали на земята. 
ØИзбягвайте водни течения.
ØРазберете за районите, където водата се е оттеглила: пътищата или мостовете може да не са 
безопасни и да се разрушат под тежестта на автомобилите.
ØНе приближавайте места, където са паднали електрически кабели и  информирайте властите за 
това.
ØВърнете се у дома само ако властите са го разрешили.
ØБъдете внимателни, когато влизате в сгради, които са били наводнени: тяхната съпротива може 
да бъде засегната, особено на нивото на фундамента.
ØНе използвайте инсталациите за подаване на електричество, вода, газ до одобрението на 
специализираните оператори.
ØПочистете и дезинфекцирайте всички предмети, които са били в контакт с вода: съществува
опасност от сериозно заболяване поради липса на хигиена и засегната канализация.



� ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕТЕНИЕ:

� ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ: 

� АКО СТЕ ВЪТРЕ В СГРАДА

� АКО СТЕ ИЗВЪН СГРАДАТА

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

4. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ØИзвършете ремонт и поддръжка на сгради, които изискват това.
ØНе правете промени в сградите, за да увеличите или намалите някои пространства, които влияят 
на тяхната съпротивителна структура;
ØНе монтирайте тежки инсталации (антени, инсталации за вентилация/климатизация и др.) върху 
структурните или неструктурните елементи на сградата, ако те засягат съпротивителната 
конструкция.
ØПодгответе раница за спешни случаи: Раницата за спешни случаи съдържа предмети, които ви 
помагат да оцелеете 3-5 дни, в случай че трябва да напуснете къщата.
ØПогледнете в дома си и се опитайте да си представите какво може да се случи във всяка стая, 
ако се случи земетресение.
ØАко сте в хотел, прочетете инструкциите в стаята. Определете безопасни места за подслон в случай
 на земетресение (например: под твърда маса).

Ø  Няма значение къде се намирате по време на земетресението.
ØВземете незабавно подслон на сигурно място и запазете спокойствие, докато земетресението не 
спре.

ØСтойте неподвижни, не се опитвайте да излизате навън и не излизайте на балкона.
ØПодслон под маса, бюро или масивна мебел и се придържайте здраво за нея.
ØАко сте в коридора, седнете в клекнало положение до вътрешна стена.
ØЗащитете главата и лицето си.
ØСтойте далеч от прозорци, прозорци, огледала, рафтове за книги, високи мебели, осветителни тела. 
ØАко сте в инвалидна количка, заключете колелата й и защитете главата и врата. 
ØАко сте на обществено място (например магазин), подслонете се на места, отдалечени от прозорци 
или квартали с тежки предмети. 
ØНе излизайте навън, където бихте могли да се нараните.
ØНе използвайте асансьора. Ако сте в асансьора по време на земетресението, натиснете аварийния 
бутон. Когато асансьорът спре, излезте от асансьора възможно най-скоро и се подслонете на 
безопасно място.

ВНИМАНИЕ! По време на земетресение предмети могат да се преобърнат или да се плъзгат,
 мазилката на тавана може да се откъсне и прозорците да се счупят.

ØПодслон на безопасно място, далеч от прозорци, сгради, мостове, електрически кабели или 
стълбове. Стойте на поне 10 м от счупени или паднали електрически кабели.



� АКО СТЕ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

� АКО СТЕ В ПЛАНИНАТА 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

4. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ØОстанете в колата. След спиране на земетресението не излизайте от автомобила, ако са паднали 
електрически кабели. В този случай изчакайте специализираните силите за намеса. 
ØСпирайте на безопасно място, без да преграждате пътя, далеч от мостове, виадукти и сгради.

ØВнимавайте наоколо и търсете безопасно място за подслон. На нестабилни склонове са възможни 
падащи скали, дървета или свлачища.

ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание на стълбите. 
Сеизмичното движение може да е повлияло на тяхната сила.

� СЛЕД ЗЕМЕТРЕТЕНИЕТО: 

ØОпитайте се първо да запазите спокойствие. Успокойте уплашени хора и деца. 
ØПроверете дали сте ранени и след това погледнете хората около вас. Ако са ранени, 
оказвайте първа помощ само ако знаете как.



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

4. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

� СЛЕД ЗЕМЕТРЕТЕНИЕТО: 

ØАко след земетресение сте под развалини или заграждения на определени интервали, ако е 
възможно, трябва да ударите твърд предмет в най-компактната част на мястото, където сте 
заседнали, за да предавате сигнали, които могат да бъдат идентифицирани и разположени от 
специалното оборудване за търсене и спасяване.
ØНе използвайте телефона освен за сигнализиране на спешни случаи.

 ØНосете здрави обувки и дрехи, за да не се нараните от паднали парчета, особено стъклени.
ØПроверете дали къщата е повредена. Проверявайте състоянието на газовата система само с 
емулсия на сапун и вода. Ако се открие газ, затворете клапана за подаване на газ, отстранете 
източниците на огън и отворете прозореца.
ØАко захранването с течаща вода все още е налично, напълнете ваната и другите контейнери, 
в случай че може да спре по-късно.
ØАко трябва да напуснете дома си, защото вече не сте в безопасност, не забравяйте да вземете 
аварийната си раница.
ØАко имате нужда от помощ и вече не можете да излезете от къщата, поставете плакат в прозореца, 
който гласи с много големи букви: H E L P!/ ПОМОЩ!
ØСлушайте инструкциите на властите по радиото.
ØИзползвайте лек автомобил само в екстремни ситуации. Пътните ленти трябва да останат свободни
 за аварийни превозни средства.
ØВ предучилищните, началните и средните образователни звена учителите насочват децата и 
осигуряват тяхната защита до пристигането на възрастен от семейството.



�С този списък можете да проверите безопасността на дома си в случай на земетресение:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

4. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ



�ПРЕДИ СЛУЧВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ:

�В СИТУАЦИЯТА НА СВЛАЧИЩЕ:

�СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СВЛИЧАНЕТО:

� ВНИМАВАЙТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

5.СВЛАЧИЩЕ

ØНе стройте жилище и сгради в близост до стръмни склонове, дренажни пътеки или долини, където
 се наблюдава ерозия или свлачище. 
ØКонсултирайте се с експерт, за да определите коригиращите мерки. 
ØНамалете опасностите, като инсталирате гъвкави тръби, много по-устойчиви на счупване, за да 
избегнете изтичане на газ или вода (монтажът се извършва само от упълномощени лица).

ØПоявата на промени в ландшафта, като водовъртежи по склоновете (особено там, където потоците 
се сливат), свлачища, дървета, които постепенно се накланят с течение на времето.
ØБлокиране или внезапно скърцане на врати или прозорци. 
Ø  Появата на пукнатини в основата, стената, плочката и др.
ØПремахване на външни стълби от сгради.
Ø  Задълбочаване на пукнатини в земя или настилки, като пътища, улици и др.
ØНапукване на подземни тръби.
ØПоявата на гърбица в основата на склона/водата се появява на повърхността на склона
ØНакланящи се или движещи се огради, стълбове, дървета и др.
ØНеобичаен звук може да е признак на свлачище.

ØНапуснете възможно най-скоро района, където се е образувало свлачище. Ако евакуацията е 
невъзможна, клекнете като топка, предпазвайки главата си.

ØСтойте далеч от плъзгащата се зона. Възможно е да има риск от допълнително подхлъзване. 
ØПроверете за пострадали и заседнали хора наблизо, без да навлизате в свлачищната зона. 
ØНасочете спасителите. Проверете за свързани рискове като счупване на електрически кабели, 
тръби за вода, газ и канализация, както и пътища или железопътни линии. 
ØВъзстановете повредените зони възможно най-скоро, тъй като ерозията, причинена от свлачища, 
може да доведе до наводнения или нови свлачища. 
ØПотърсете съвет от геотехнически експерт за оценка на опасностите от свлачища и установяване 
на технически мерки за намаляване на риска.



�УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ РАЗПОЛАГАТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ: 

�ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНИЯ СЕЗОН:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

6.НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Ø  Сол за топене на лед на тротоара и пътищата, по които шофирате в домакинството си.
.ØПясък за подобряване на сцеплението

ØИнструменти за снегопочистване. 
ØАко живеете у дома, уверете се, че имате достатъчно гориво за отопление. Топлоизолирайте дома
 си и поставете щори или пластмасови прозорци.
ØПодгответе колата си, както следва:
ØАкумулатора и запалителната система трябва да са в много добро състояние и клемите на 
акумулатора да бъдат почистени.
ØУверете се, че нивото на антифриз е достатъчно, за да се избегне замръзване. 
ØУверете се, че системата за отопление и размразяване работи ефективно. 
ØПроверете системата за задвижване на чистачките на предното стъкло; осигурете адекватно ниво 
на почистваща течност. 
ØУверете се, че термостатът работи правилно. 
ØПроверете работата на фаровете и аварийните светлини.
ØПроверете за пукнатини в изпускателната система, поправете ги или ги заменете, ако е необходимо.
 Вдишването на въглероден оксид е фатално. 
ØПроверете нивото и плътността на маслото. Тежките масла коагулират повече при ниски 
температури и не са толкова смазващи. 
ØИзползвайте гуми за сняг и имайте вериги против плъзгане.
ØПодгответе се да използвате гориво, подходящо за сезона и проверете въздушния филтър.
ØДръжте водата далеч от системата с помощта на добавки и поддържайте пълния резервоар за газ.

ØСлушайте радио, телевизия, метеорологични доклади и информация от местните власти, отговорни
 за управлението на извънредни ситуации. 
ØЯжте редовно и пийте течности, но избягвайте излишния кофеин и алкохол.
ØИзбягвайте изтощение при почистване на сняг. Физическото натоварване при екстремни студени 
условия може да причини инфаркт. Преди да излезете да спортувате, тялото трябва да се загрее. 
ØОбърнете внимание на признаците на замръзване. Те включват загуба на сетивата и белия цвят 
на върховете на пръстите, пръстите на краката, ушите и носа. Ако забележите подобни симптоми, 
незабавно потърсете медицинска помощ. 
ØВнимавайте за признаци на хипотермия. Те включват неконтролируемо втрисане, загуба на памет, 
дезориентация, непостоянство, замъглено изражение, сънливост и привидно изтощение. Ако 
забележите подобни симптоми, заведете жертвата на топло място, махнете мокрите им дрехи, 
затоплете първо централната част на тялото и ако жертвата е в съзнание, им дайте безалкохолни 
топли напитки. 
ØПотърсете медицинска помощ възможно най-скоро.



�ПО ВРЕМЕ НА СТУДЕНИЯ СЕЗОН:

� АКО ПОПАДНЕТЕ В СНЕЖЕН КАПАН, ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ: 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

6.НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ØСпестете гориво за отопление, ако е необходимо, като поддържате температурата в къщата по-ниска 
от нормалната. Временно изключете отоплението в някои стаи. 
ØИзползвайте колата само ако е абсолютно необходимо. Ако трябва да шофирате, предприемете 
следните стъпки: 
ØШофирайте само през деня, никога сами и оповестявайте вашите ангажименти и програма, за да знаят
 вашите близки къде се намирате; 
ØИзползвайте главни пътища; избягвайте вторични пътища, считани за пряк път.

ØИздърпайте автомобила надясно. Включете предупредителните светлини и закачете кърпа на радио 
антената или на прозореца. 
ØОстанете в колата, докато спасителните сили не дойдат да ви спасят.
ØНе излизайте, освен ако не видите сграда наблизо, в която можете да се подслоните. Внимавайте, 
разстоянията може да изглеждат различно поради снежната виелица. Сграда може да изглежда 
наблизо, но може да е твърде далеч, за да преминете през големите снежни снегове.
ØСтартирайте двигателя и отоплителната система за около 10 минути на всеки час, за да поддържате
вътрешността топла. Когато двигателят работи, отворете внимателно вентилационен прозорец. 
Той ще ви предпази от вдишване на въглероден окис. Почиствайте периодично снега от 
изпускателната тръба.
ØДвижете се, за да поддържате тялото си топло, като избягвате изтощение.
Ø  Не заспивайте. Човек трябва да е буден през цялото време, за да види спасителните сили.
ØПийте течности, за да избегнете дехидратация.
ØВнимавайте да не изразходвате акумулатора на автомобила. Батерията е необходима, за да 
поддържа светлините, отоплението и радиото включени. 
Ø �Включете вътрешното осветление през нощта, за да могат спасителните екипи да ви наблюдават.
ØАко сте на открито място и можете, напишете на снега голямо „SOS“, за да привлечете вниманието 
на пилотите, прелитащи над района в търсене на вас.
ØАко виелицата е спряла и е абсолютно необходимо, оставете колата и продължете пеша.



�ПРЕДИ ТОПЛИЯ СЕЗОН:

�ПО ВРЕМЕ НА ТОПЛИЯ СЕЗОН:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

7.ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Ø �Проверете правилната работа на климатичната система. Изолирайте прозорците.
ØВременно инсталирайте система за отразяване на топлината между прозорците и завесите 
(пример: алуминиево фолио). 
Ø Покрийте прозорците, където слънцето грее сутрин или следобед, със завеси, щори, капаци. 
Те могат да намалят топлината в къщата с до 80%.

ØСтойте на закрито и ограничете излагането на слънце.
ØБи било идеално да живеете на по-ниски етажи, ако нямате климатик.
ØПрекарвайте по-голямата част от горещите си дни в обществени сгради като библиотеки, училища, 
театри, търговски центрове и др.
ØЯжте редовно, балансирано и леко. Избягвайте да използвате сол.
ØПийте много вода. Хората, които имат проблеми с епилепсията, сърцето, бъбреците или черния 
дроб или проблеми със задържане на течности, трябва да се консултират с лекар преди да увеличат 
приема си.
ØОграничете консумацията на алкохолни напитки.
ØНосете леки, хладни, светли дрехи, които покриват кожата възможно най-много.
ØЗащитете лицето и главата си, като носите широкопола шапка.
ØНикога не оставяйте деца или животни сами в затворени превозни средства.
ØИзбягвайте напрегната работа в най-горещата част на деня.
ØИзползвайте система за постоянен контакт с друго лице и правете чести почивки.
ØПри горещо време могат да се предизвикат различни заболявания.

ПОРАЖЕНИЕ/ТРАВМА

ИЗГАРЯНИЯ

СИМПТОМИ

Зачервяване на кожата 
и болка, евентуално 
мехури, треска, главоболие.

ПЪРВА ПОМОЩ

Вземете душ, като използвате 
сапун за почистване на порите.
Използвайте сухо, чисто облекло
и се консултирайте с лекар.

ØЕто някои от тях, техните симптоми и как можете да окажете първа помощ:

�СЛЕД ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ: 

ØСушата и липсата на валежи, може да засегне много големи региони и голям брой хора. 
Създават се условия за проява на други опасности като пожари, наводнения и свлачища.



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

7. ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

ПОРАЖЕНИЕ/ТРАВМА

КРАМПИ

ПОРАЖЕНИЕ/ТРАВМА

ИЗТОЩЕНИЕ/ПРЕУМОРА

ПОРАЖЕНИЕ/ТРАВМА

ИНСУЛТ 
(СПЕШНА  МЕДИЦИНСКА
СИТУАЦИЯ)

СИМПТОМИ 

Болезнени спазми, 
обикновено в мускулите 
на краката и корема; 
силно изпотяване.

СИМПТОМИ  

Силно изпотяване, но 
кожата може да остане 
студена, бледа или 
червеникава.Слаб пулс. 
Телесната температура
може да е нормална, но 
може да започне да се 
повишава. Възможни са 
припадък, замаяност, 
повръщане, умора или 
главоболие.

СИМПТОМИ 

Много висока телесна 
температура; кожа, гореща,
зачервена и суха; бърз 
и слаб пулс; учестено 
дишане.Възможно е 
безсъзнание.

ПЪРВА ПОМОЩ

 
Заведете пострадалия в хладна стая. 
Внимателно масажирайте засегнатите
мускули, за да изчезнат спазмите. 
Нека пие половин чаша студена вода 
на всеки 15 минути (без кофеин или 
алкохол). Прекратете течностите, 
ако жертвата повръща.

ПЪРВА ПОМОЩ

Поставете лежащия пострадал на 
хладно място.Свалете дрехите. 
Облечете хладни, влажни дрехи.
Заведете пострадалия в климатизирана
стая.Ако пострадалия е в съзнание, 
дайте му да пие вода. Не забравяйте 
да пие на малки глътки.
Давайте му половин чаша студена вода 
на всеки 15 минути.Прекратете 
течностите, ако жертвата повръща.
Ако жертвата започне да повръща, 
незабавно потърсете медицинска 
помощ.  

ПЪРВА ПОМОЩ

Забавянето може да бъде фатално.
Преместете жертвата на хладно място. 
Свалете дрехите й. Поставете го във 
вана със студена вода или намокрете 
тялото му със студени кърпи.
Внимавайте за проблеми с дишането.
Използвайте климатик.
Максимално внимание.



�ТЕХНОЛОГИЧНА АВАРИЯ И ИНЦИДЕНТИ 

�В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ: 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

8. ТЕХНОЛОГИЧНА АВАРИЯ И ИНЦИДЕНТИ 

ØИнформирайте кметството/общината, ако във вашето населено място има технологични рискове, 
идентифицирани от плана за действие и анализ на риска при аварийни ситуации.
ØАко съществува този риск, попитайте кметството за информация относно:
ØНачините за информиране на гражданите в случай на технологична авария.
ØПревантивни мерки, които трябва да предприемете в случай на технологична авария 
(предварително подгответе пластмасово фолио, лепяща лента, ножици).

ØСлушайте местната телевизия или радиостанция за информация и инструкции от властите как
да се държите в случай на инцидент. Следвайте точно инструкциите.�
Отдалечете се възможно най-далеч от района, където е настъпила катастрофата, за да сведете 
до минимум риска от замърсяване.

ВНИМАНИЕ! НЯКОИ ТОКСИЧНИ ХИМИКАЛИ СА БЕЗ МИРИЗМА

АКО ТРЯБВА ДА ЕВАКУАЦИЯ Излезте веднага от сградата.

АКО ТРЯБВА ДА СТОЙТЕ НАВЪН

Отидете във висока зона и в посока, обратна на вятъра; опитайте се да останете на поне 1000 м 
от опасната зона. Не докосвайте химикали (течности, твърди вещества, пари).

АКО ТРЯБВА ДА ОСТАНЕТЕ В АВТОМОБИЛА

Спрете и потърсете подслон в сграда. Ако трябва да останете в колата, дръжте прозорците и 
вентилационната / отоплителната система затворени.

АКО ТРЯБВА ДА ОСТАНЕТЕ В СГРАДА

Затворете и заключете всички външни врати и прозорци.
Изключете климатичната и вентилационната система. 
Отидете в стая над земята и с възможно най-малко отвори навън.
Запечатайте стаята, като нанесете лепенка върху прозорците. 
Затворете пукнатини и дупки в помещението, като тези около тръбите.



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

8. ТЕХНОЛОГИЧНА АВАРИЯ И ИНЦИДЕНТИ

�СЛЕД АВАРИЯ: 

ØВърнете се у дома само когато властите ви информират, че сте в безопасност. 
Ø  Отворете прозорци и вентилационни системи.
ØДействайте бързо, ако влезете в контакт с опасен материал.
ØНаправете следното: 
ØСледвайте инструкциите за обеззаразяване на местните власти.
ØМоже да ви посъветват да вземете душ или да не ви препоръчва да използвате вода и да следвате
 други процедури. 
Ø �Потърсете възможно най-скоро медицинско лечение за необичайни симптоми.
ØНе ги докосвайте с други материали.
ØОбадете се на местните власти, за да разберете подходящата информация. 
Ø  Предупредете тези, с които сте в контакт, че сте били изложени на токсично вещество.
ØНаучете от местните власти как да почиствате засегнатите райони.
ØУведомете спешната служба за наличието на химикали

�КОГАТО ЗАБЕЛЕЖИТЕ ИНЦИДЕНТА:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

9.АВАРИЯ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

НЕ ДОБЛИЖАВАЙТЕ МЯСТОТО НА АВАРИЯТА!
ØОбадете се на спешния номер 112 незабавно и съобщете следното: 
Øмястото на произшествието. 
Øвид транспортно средство. 
Øавария (пукнатина в резервоара, преобръщане; разпръскване на вещества; пожар; 
токсичен облак и др.).�
Øхора в опасност. 
Øтип съдържание (ако се вижда от разстояние, прочетете цифрите на оранжевата 
предупредителна табела).



РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

10. ЯДРЕНА АВАРИЯ И РАДИОЛОГИЧНА АВАРИЯ

�НА МЯСТОТО НА АВАРИЯТА:

ØНе се опитвайте да ходите на училище, за да вземете децата си: упълномощеният персонал ще 
се погрижи за тях.
ØНе използвайте телефона, освен ако не е абсолютно необходимо: оставете линиите свободни 
за използване от властите.
ØИзключете печката и готварската печка или изключете огъня в печката, ако е необходимо.
ØОстанете в къщата или слезте до мазе (изба), докато получите други инструкции.
ØЗатворете прозорците и вратите, опитвайки се да ги запечатате с домакински материали 
(лепяща лента, изолационна лента, парцали и др.); затворете отвори, вентилационни или 
климатични системи.
ØЗащитете, доколкото е възможно, храната и водата извън домовете, като покриете с брезент, 
найлоново фолио и др. 
ØСлушайте информацията и инструкциите на властите по радиото/телевизионните станции.
ØАко трябва да излезете от къщата по основателни причини, носете защитно оборудване като: 
гащеризони, шапки, ръкавици и ботуши или ботуши
ØВърнете се възможно най-скоро, измийте незабавно с течащ източник на вода (душ) и съблечете
защитното оборудване, преди да влезете в къщата (мазето), опаковайте го и го затворете 
в найлонови торбички.
ØНЕ Яжте зеленчуци, мляко или каквато и да е храна, която е била изложена или разопакована 
по време на произшествието.
ØВземете мерки за защита на животните.

ВНИМАНИЕ! Превозни средства, превозващи радиоактивни вещества, както и 
транспортни пакети с тези вещества са снабдени със специфични етикети за опасност:

РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО В ОПАКОВКАТА
(В случай на повреда на опаковката, опасност за здравето при поглъщане, вдишване 
или контакт с разлятото вещество, включително рискове от отдалечено облъчване).



�СЛЕДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРАВИЛА:

�КАК ДА СЕ ОПАЗИМ:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ПРИ НАМИРАНЕ НА МУНИЦИИ:

ØНЕ го докосвайте, НЕ го удряйте и НЕ го премествайте.
ØНЕ го слагайте в огъня.
ØНЕ го вземайте за метален скрап.
ØНЕ се опитвайте да разглобявате бойни глави или други компоненти.
ØОбсъдете с децата всички тези превантивни правила и им обяснете опасността, на която биха 
могли да бъдат изложени, ако не ги спазват.

11. НЕВЗРИВЕНИ МУНИЦИИ

12. ЕПИДЕМИЯ И ЕПИЗОТИ

Обадете се на най-близкото полицейско управление или на спешния номер 112.

ØИзмийте ръцете си със сапун и вода преди хранене; При липса на сапун и вода избършете 
ръцете си с алкохол.�
ØНе влизайте в контакт с животни, които показват признаци на заболяване, като по този начин 
се избягва замърсяване с вируси.
ØЯжте храни от животински произход (месо, мляко, яйца) само след като са били сварени или 
пържени много добре. 
ØКогато се появят признаци на заболяване, като: треска, възпалено гърло, кашлица, задух, 
мускулни болки, незабавно посетете лекар.
ØКогато сте болни, не пътувайте и избягвайте контакт с други хора, за да предотвратите 
разпространението на заразни болести.
ØКогато кашляте или кихате, покрийте устата или носа си с кърпичка за еднократна употреба, 
която след това хвърляте в кошчето.



�СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ЗА ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

13. РАНИЦА ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Ø1.ВОДА. Най-малко 4 л вода/човек/ден. Ако имате домашни любимци, не забравяйте да 
осигурите вода и за тях (приблизително 30 мл. вода/кг. животно/ден). Съхранявайте водата 
на хладно и тъмно място. Подменяйте водата веднъж на 6 месеца.

ØВНИМАНИЕ! Водата е от съществено значение за оцеляването. В случай на максимална 
спешност, питейна вода може да се получи чрез кипене в продължение на 10 минути.

Ø2.КОМПАКТНА И ЛЕКА ХРАНА, която не изисква охлаждане, варене или печене. 
Ето няколко примера за храни, които можете да приготвите:

• консервирана храна (не забравяйте отварачката);
• дехидратирани храни;
• енергийни барове;
• ръжени бисквити;
• сладко;
• сокове, кафе, чай;
• където е подходящо, храна за специални нужди: бебешка храна, мляко и др.;
• Ако имате домашни любимци, не забравяйте храната им;

Ако трябва да загреете определени храни, осигурете преносим/газов котлон и гориво.

3. Ø ДРЕХИ И ОБУВКИ за всеки човек, в зависимост от сезона. Не забравяйте и бельото си.

4. Ø СПАЛЕН ЧУВАЛ или две топли одеяла за всеки човек.

Ø  5.  КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ, съдържащ:

� лични лекарства (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не забравяйте да напишете името на семейния лекар на 
бележка) и рецепти. 
� аналгетици, антисептици
� ако е необходимо, предмети или аксесоари, необходими за слуховия апарат, инвалидната 
количка и др.

� AM/FM радио със сменяеми батерии (Не забравяйте да сменяте батериите ежегодно). 
� фенерче и резервни батерии.
� свирка (конвенционалният сигнал в случай на извънредна ситуация е къси свирки). 
� мобилен телефон и телефонна карта.

Ø6. ПОЛЕЗНИ УРЕДИ
    



�СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ЗА ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ:
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13. РАНИЦА ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Ø7. ХИГИЕННИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

� тоалетна хартия, мокри кърпи за ръце, хартиени кърпички.
� лични вещи: сапун, шампоан, дезодорант, паста за зъби, четка за зъби, гребен и др.
� кухненски чанти.

Ø  8. СПЕЦИАЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ДЕЦА

� игри, в зависимост от възрастта на членовете на семейството. 
� книжки за оцветяване, моливи, детски играчки. 

9. Ø ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ 

� лична карта, здравноосигурителни карти;
� пари;
� дебитни/кредитни карти;
� важни телефонни номера.
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14. КАК ДА СЪОБЩИМ НА ТЕЛЕФОН 112 ЗА СПЕШНА СИТУАЦИЯ

�Операторът оценява спешността и неотложността на повикващия според получената информация и 
предава тази информация на интервенционните сили, упълномощени да разрешат случая. 
Ако е необходима намеса на всички органи, предварителните данни по случая се предават 
едновременно, за максимум 2-3 секунди.

� След като предоставите тази информация, трябва да останете на телефона, за да се 
свържете с аварийните органи, от които се нуждаете и да получите препоръки.

� Ако връзката с телефон 112 е прекъсната, трябва да се обадите отново. 
Останете спокойни и отговаряйте на всички въпроси; не затваряйте, докато не ви кажат.

� Ако сте в аварийна ситуация и се нуждаете от специализирани сили за помощ и намеса, обадете
се на единен телефонен номер 112. 

� Ако се обадите на 112, трябва да съобщите:

Каква е спешната ситуация; 

Къде е спешната ситуация;

Къде се намирате;

От какъв телефонен номер се обаждате; 

Твоето име.

SUNAȚI LA 112 
DOAR DACĂ AVEȚI O URGENȚĂ!
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15.ЕВАКУАЦИЯ

на приятели или роднини, които са извън засегнатата зона;
в Приемни центрове, специално създадени от местните комитети, за да ви осигурят храна, 
подслон и медицински грижи.

2. със специално подготвени автобуси, разположени на пунктовете за качване, обявени чрез 
станциите/мегафоните на служителите на областните управление за извънредни ситуации и ГД 
„Пожарна безопасност и защита на населението“, полицията или чрез радио-телевизионни 
съобщения. Местата за евакуация могат да бъдат:

ØАко получавате съобщения за евакуация на района, в който се намирате, цялата информация, 
необходима за евакуация, се предава чрез радио и телевизионни станции или се съобщава чрез 
мегафонната озвучителна система на полицейски автомобили и структури на Главния инспекторат 
за извънредни ситуации   и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 ØНапуснете домовете. НЕ забравяйте раницата си за спешни случаи. 

ØВъзрастните хора, болните и физически увредените, които се нуждаят от помощ в случай на 
евакуация, трябва да окачат парче бял плат (чаршаф, риза, кърпа) на прозореца, който се вижда 
от улицата. По този начин съседите ще знаят вашата ситуация и ще уведомят отговорните за 
евакуацията на района. Евакуация може да се извърши:

1. с личния автомобил, следвайки следните правила:

следвайте най-известния маршрут или този, обявен по радиото, до един от Приемните центрове;
по маршрута на полицейските служители, които ще ви дадат инструкции.
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АЛАРМЕНИ СИРЕНИ И СИГНАЛИ

ЗАБЕЛЕЖКА: 
в случай на сигнали, предавани със сирени със сгъстен въздух, продължителността на 
сигналите, съответно на паузите между сигналите, се намалява до половината от времето, 
предвидено по-горе (в този случай общата продължителност ще бъде 1 минута).

ПОСТОЯННО ИНФОРМИРАЙТЕ СЕБЕ СИ! 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЕСТНА 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
достъп до уебсайта на Главния инспекторат по извънредни ситуации,
www.igsu.ro или уебсайта на Инспекцията за извънредни ситуации от

окръгът, в който се намирате.

АЛАРМЕНО СПИРАНЕ 
непрекъснат сигнал 
с продължителност 
2 минути

АЛАРМА ЗА АВАРИЯ 
5 сигнала, всеки с 
продължителност 
16 секунди
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ COVID-19

COVID 19 - е заболяване, причинено от животински вирус, наречен SARS-CoV-2, 
адаптиран към хората,бактериален инфекциозен прилеп и като междинни 
гостоприемници, панголини и змии
За първи път се появи през декември 2019 г. в Ухан, провинция Хубей, Китай.

ЗНАЦИ И СИМПТОМИ

Треска - телесна температура �38 �C

Кашлица - суха в 80% от случаите

Затруднено дишане

Мускулна болка - 15% от случаите

Диария - рядко, обикновено в 
началото

Главоболие - главоболие

Ринорея - хрема

Аносмия - изчезването на миризмата

Ageuzie - изчезването на вкуса

PПо въздух, през "дъжд от
капки ”- секрети, елиминирани в
по време на кашлица или кихане

Чрез аерозоли - малки капки от
секрет от носа или слюнка, отделени
дори докато говорите

При директен контакт с ръце или
обекти, замърсени с такива
секрети

Чрез всички тези механизми, ако
останете повече от 15 минути в a
разстояние по-малко от 1 метър, в a
затворено заграждение с един човек
заразен

Ако живеете с един човек
заразен

Ако работите със заразен чове

КАК РАЗШИРЯВА COVID-19?

Рентгенологично може да се появят сугестивни изображения в
 „матовото стъкло“.

Заболяването остава безсимптомно в 20% от случаите.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ COVID-19

Мийте ръцете си често за поне 20 секунди!

Носете защитна маска

Покрийте устата и носа си, когато кашляте или кихате (с хартиена кърпа, която
след това го изхвърлете в кошчето)!

Кихайте или кашляйте в гънката на лакътя!

Дезинфекцирайте подметките на обувките си, преди да влезете в къщата!

Преоблечете се веднага щом се приберете у дома!

Дезинфекцирайте всички лични вещи, включително мобилни телефони!

Използвайте вода и хлорен разтвор за почистване на къщата и предметите!

Избягвайте местата с много хора!

Спазвайте разстояние от разговор от 2 метра, когато говорите с други хора!

Не споделяйте прибори за хранене и съдове!

Обадете се на семейния си лекар, ако се чувствате зле!

ПРЕПОРЪКИ

След кашляне или кихане / Преди да посетим болен човек / Когато излезем от стаята
болен човек / Преди хранене / След приготвяне на храненето / След ходене до тоалетна / Кога
имаме мръсни ръце / Веднага щом се приберем у дома / След докосване на предмети или повърхности навън
къща, потенциално замърсена.

КОГА МИЕМ РЪЦИТЕ СИ?
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ COVID-19

КАК ПЕРЕМ?

Използвайте сапун и вода!
Измийте поне 20 секунди!

МИЕНЕ НА РЪЦЕ В 7 СТЪПКИ

1. Измийте първо дланите си,
чрез триене със сапун и вода.
2. Задната част на дланите.
3. Интердигитална област
(между пръстите).
4. Задната част на пръстите.
5. Палци.
6. Върхове на пръстите.
7. Китки

КОГА НОСИМ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ?

Когато излизаме от дома
В обществения транспорт
В офиса
В лекарския кабинет
В болницата / клиниката
В супермаркети или пазари
По време на разходки

КАК ДА НОСИМ МАСКА ЗА ЛИЦЕ?

Измийте ръцете си със сапун и вода!
Проверете маската за пукнатини
или дефекти!
Маската трябва да покрива носа и устата.
Монтира се с цветното лице обърнато 
навъни твърдия ръб в горната част на 
лицето.
Той се фиксира с помощта на бримки, 
които са поставете зад ушите.
Ако има маски с еластичен захват, ще 
бъде фиксиран на нивото глава.
Внимателно натиснете металния ръб на 
маската основата на носа, за фиксиране 
на маската, използвайки сочещи пръсти.
Издърпайте маската надолу, за да 
покриете брадичката.
Уверете се, че маската пасва идеално.
Незабавно измийте ръцете си със сапун 
и вода след фиксиране на маската!

ПРЕМАХВАНЕ НА МАСКАТА

Преди да премахнете маската, 
измийте се ръце със сапун и вода 
Отстранете маската държи обеците! 
Сгънете маска отвътре навън!
Избягвайте да докосвате 
външната страна на маската!
Запечатайте маската в торба
пластмасови или хартиени 
гънки в a Хвърлете маската в 
кошница Боклук с капак! 
Измийте, от ново, ръце със 
сапун и вода!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСКИТЕ

Маските трябва да възпрепятстват 
ползвателя замърсяват обкръжението им 
и околната среда.
За да се предпазите от инфекция с 
COVID-19,маските трябва ефективно да 
филтрират вирусите предавани от „дъжд 
от капки“.Това се прави от маски
професионални.Професионални маски
специални филтри, разделени по степен
филтър, в FFP1, FFP2 или FFP3 маски
(Европа) или N95, N99 или N100 (в САЩ).

УСТОЙЧИВОСТ НА КОРОНАВИРУС 
НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Пластмаса - 5 дни, хартия - 4-5 дни
Стъкло - 4 дни, дърво - 4 дни

   Стомана - 48 часа, алуминий - 2-8 часа
Хирургически ръкавици - 8 часа





U.A.T. Град Зимнич  
Zimnicea, Улица Гюргево 1, окръг Телеорман, пощенски код 145400

цел. 0247366431, факс.0247366780,
имейл: primaria@orasulzimnicea.ro,

уеб: www.orasulzimnicea.ro

„Единни стандарти, повишена координация - обща сигурност“
Код на проекта: ROBG - 274

Материал, редактиран от U.A.T. Град Зимнич
Октомври 2020 г.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

www.interregrobg.eu

Проект „Единни стандарти, повишена координация - обща сигурност“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
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