
Биологични опасности

В минно-добивния бранш
Пример с COVID-19



Какво може да представлява биологична 
опасност?

Бактерии, Гъби и 
вируси

Кръв и други 
телесни течности

Отпадъци от 
човешка дейност

Изпражнения на 
животни и птици

Ухапвания от 
насекоми и 
животни



Биологични опасности - мерки за контрол

Потенциална опасност Инженерен контрол Административен
контрол

Лични предпазни 
средства

Излагане на патогени по
кръвен път при контакт 
със замърсени предмети 
и повърхности

Ваксини Спазване на всички 
практики за 
предотвратяване и 
контрол на инфекциите 
(IPC). Имунизационна 
програма. Образование 
на работниците

Ръкавици, защитно 
облекло, предпазване 
на очите и лицето.

Излагане на биологични 
агенти по въздушен път 
при контакт със секрети 
от инфекциозни клиенти 
(кашлица, кихане и др.) 
Или въздух, замърсен с 
инфекциозни 
биологични агенти

Ранна детекция на 
статуса на инфекцията. 
Изолация. Ваксини. 

Спазване на всички 
практики за 
предотвратяване и 
контрол на инфекциите. 
Имунизационна 
програма. Образование 
на работниците

ЛПС въз основа на 
оценката на риска може 
да включва защита на 
очите, дихателна защита 
и друго защитно 
облекло



Законодателство: Директива 2000/54/EC –
биологични агенти при работа

относно защитата на работниците от рискове, свързани с излагане на биологични агенти на 
работното място

Минимални разпоредби

(а) "биологични агенти" означава микроорганизми, включително тези, които са били генетично модифицирани, 
клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да предизвикат всяка инфекция, алергия или токсичност

б) "микроорганизъм" означава микробиологичен обект, клетъчен или неклетъчен, способен да се 
размножава или да пренася генетичен материал

в) "клетъчна култура" означава in vitro растеж на клетки, получени от многоклетъчни организми



Директива 2000/54/EC, член 3

1

В случай на дейност, която 
може да включва риск от 
излагане на биологични 
агенти, трябва да се 
определят естеството, 
степента и 
продължителността на 
експозицията на 
работниците, за да може да 
се оцени всеки риск за 
здравето или безопасността 
на работниците и да се 
определят  мерките, които 
трябва да бъдат 
предприети

2

В случай на дейности, 
включващи излагане 
на няколко групи 
биологични агенти, 
рискът се оценява въз 
основа на опасността, 
представена от 
всички налични 
опасни биологични 
агенти

3

Оценката на риска 
трябва да се 
подновява редовно и 
във всеки случай, 
когато настъпи 
промяна в условията, 
които могат да 
повлияят на 
излагането на 
работниците на 
биологични агенти

4

Работодателят трябва 
да предостави на 
компетентните 
органи, по тяхно 
искане, 
информацията, 
използвана за 
извършване на 
оценката



Рискови групи биологични агенти според нивото на инфекция 
ДИРЕКТИВА 2000/54/EC

• група 1 означава такъв биологичен агент , който е малко вероятно да причини 
заболявания при човека;

• група 2 означава такъв биологичен агент , който може да причини заболявания при 
човека и да представлява опасност за работниците; малко е вероятно да се 
разпространи в общността; обикновено се предлага ефективна профилактика или 
лечение;

• група 3  означава такъв биологичен агент , който може да причини тежки заболявания 
при човека и да представлява сериозна опасност за работниците; може да 
представлява риск от разпространение в общността, но обикновено има ефективна 
профилактика или лечение;

• група 4 означава такъв биологичен агент , който причинява тежки заболявания при 
човека и представлява сериозна опасност за работниците; може да представлява 
висок риск от разпространение в общността; обикновено няма ефективна профилактика 
или лечение.



Опитът от биологичната опасност от коронавирус



Важни факти за коронавируса COVID-19!

• COVID-19 е нов щам на 
коронавирус, идентифициран 
за първи път в град Ухан, Китай 
през януари 2020 г.

• Коронавирусите са често 
срещани по целия свят

• Все още няма ваксина срещу 
COVID-19!

• Симптомите могат да се 
развият между 2 и 14 дни след 
инфекцията

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://zona31teles.blogspot.com/2020/03/covid-19.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Как се разпространява COVID-19?

• От близък контакт (2 метра или по-малко) със заразен човек

• Капки, отделени, когато заразен човек кашля или киха

• Чрез докосване на повърхност, предмет или ръката на заразено лице,... 
(като докосване на дръжката на вратата или ръкостискане, след което 
докосване на собственото лице)



Знаци и симптоми

• суха кашлица

• възпалено гърло

• затруднено дишане

• умора

• болка в мускулите

• треска



Как да предотвратим разпространението на 
COVID-19?
• Мийте ръцете си често за поне 20 секунди 

или използвайте дезинфектант за ръце

• Избягвайте да докосвате очите, носа и 
устата си с немити ръце

• Покрийте устата и носа с тъкан, когато 
кашляте или кихате

• Пазете разстояние от най-малко 2 ръце на 
разстояние с други хора

• Почистете и дезинфекцирайте 
повърхности, които докосвате

• Бъдете нащрек и информирайте другите, 
ако се появят симптоми и ОСТАНЕТЕ СИ В 
КЪЩИ, АКО СТЕ БОЛНИ

• Консултирайте се с работодателя си 
относно хигиенните процедури на вашето 
работно място

IP OSH Wiki Palmer@osha.europa.eu

mailto:Palmer@osha.europa.eu


COVID-19 
Йерархия на 
контрола

Environment, Health and Safety-Cornell University

Най-ефективен

Елиминиране

Заместване

Инженерен контрол

Административен контрол

ЛПС

Обществени ЛПС

6 крачки



Както е казал 
Хипократ ... 
Превенцията е 
по-добра от 
лечението!



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд.


