Проверка за безопасност при допускане
на работник до транспорт съобразно
мерките срещу коронавируса
ДРЪЖТЕ КОРОНАВИРУСА ДАЛЕЧ
Превозвате повече от един Ваш работник едновременно в едно превозно средство? Поставете
на всеки работник въпросите по-долу относно неговото здравословно състояние, преди да го
допуснете в превозното средство. Запишете също и кого сте превозвали с превозното средство.
Запазете този попълнен въпросник поне един месец. Общинската здравна инспекция може да го
използва евентуално при проучване на контактните лица.

Задайте на работника тези въпроси:
 Имате ли един или повече от следните симптоми през изминалите 24 часа?
– кашлица

– простуда

– повишена температура или треска
– задух

– загуба на обоняние или вкус
 не
 да

 Имате ли съквартирант, който в този момент е с температура или задух?
 не
 да

 Имали ли сте коронавирусна инфекция, която е била установена през изминалите седем
дни (с лабораторен тест)?
 не
 да

 Имате ли член на семейството/съквартирант с коронавирус? През изминалите 14 дни
били ли сте в контакт с него, докато е имал оплаквания?
 не
 да

 Намирате ли се под карантина, тъй като сте били в директен контакт с някого, при
когото е установен коронавирусът?
 не
 да

Новият работник отговорил ли е на един въпрос с ‘да’? Не го допускайте до фирмения
транспорт. Той трябва да си остане вкъщи и да се обади за тест за коронавирус на телефон
0800-1202.
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