ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ COVID-19 НА НЮ БОЯНА ФИЛМ АД
Заболяването Корона-вирус 2019 (COVID-19) е инфекциозно заболяване, причинено от тежък, остър
респираторен синдром корона-вирус 2 (SARS-CoV-2). За първи път е идентифициран през Декември 2019 в Ухан,
Китай.Общите симптоми включват треска, кашлица, умора, недостиг на въздух, загуба на обоняние и
вкус. Въпреки, че мнозинството от случаите са с резултат на леки синдроми, някои прогресират до остро
респираторно неразположение (ARDS), поли-органна нефункционалност, септичен шок и
кръвосъсирване. Вирусът първоначално се разпространява между хора с близък контакт, (по-малко от 2
метра), най-често чрез малки капки, произвеждани при кашляне, хрема и говорене. Капките, обикновено, падат
на земята или върху повърхности, а не се придвижват по въздуха на дълги разстояния. По-рядко, хората могат
да се заразят чрез докосване на заразена повърхност и лицето си в последствие. Най-силно заразно е през
първите три дни след начало на симптомите, въпреки че разпространението е възможно преди начало на
поява на симптомите, както и от хора, които НЕ ПРОЯВЯВАТ НИКАКВИ СИМПТОМИ. Това е причината да
бъде толкова ОПАСЕН. Все още не съществуват налични никакви ваксини, нито специфични антивирусни
лечения за COVID-19.

ПРАВИЛАТА ПО-ДОЛУ ЩЕ БЪДАТ ПЕРИОДИЧНО ОБНОВЯВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСЛЕДНИТЕ
ИНСТРУКЦИИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И БЪЛГАРСКИТЕ ЗДРАВНИ ВЛАСТИ.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА НА СТУДИОТО
ПЕРСОНАЛ НА СТУДИОТО

1

-

Целият персонал на студиото следва да бъде тестван веднъж на всеки 8 дни от сертифицирана
лаборатория.

-

На всяко лице, което трябва да влезе на територията на студиото следва бъде измерена
температурата преди това.

-

Поддържайте дистанция от 2 метра1, освен ако намаляването й не е крайно необходимо.

-

Често почиствайте ръцете си.

-

Почиствайте работното си място след края на задачата си и/или в края на работния ден.

-

Персоналът следва да бъде с маски или шлемове когато се намира в общите части на
помещенията.

-

Отделите с техника, отдавана под наем следва да извършват дезинфекция на цялата техника.
Всяка част от техниката следва да се доставя на клиента дезинфекцирана.

-

Началниците на отдели, „Помещения“ и „Транспорт“ следва да са осигурили дезинфекция на
пространствата преди отдаване под наем на клиента. Клиентът се задължава да върне наетите
площи почистени. Студиото се задължава да ги дезинфекцира след връщане.

1 метър = 3.28 фута

-

Вещите от отдели Гардероб, Реквизит (вкл. Реквизитни автомобили), Одекоряване и Оръжие
следва да бъдат карантинирани за минимум 24 часа между потребата им, а ако има нужда от поскорошна употреба, такава вещ следва да бъде дезинфекцирана.

-

Персоналът в офисите следва да почиства бюрата си в края на всеки работен ден.

-

Избягвайте използването на хартия, насърчавайте употребата на цифрово разпространяване на
файлове. Всякакви пратки и колети следва да бъдат дезинфекцирани при получаването им или
да бъдат карантинирани за 24 часа преди отварянето им.

-

Всеки началник отдел следва да изготви специфични протоколи за дезинфекция, да
осигури инструктаж на персонала, както и тяхното спазване.

-

Зони за кетъринг и закуски : Премахнете самообслужването (включително кафето). Храната
следва да бъде давана от персонала на клиента. Персоналът за кетъринг/закуски следва да
бъде отделен с плексиглас или друг прозрачен, но солиден сепаратор. Зоните за хранене/закуски
следва да бъдат дезинфекцирани на всеки час. В случай на наличие на маси и столове в зоната:
масите следва да бъдат поставени на разстояние от 2 метра една от друга. Не се позволяват
повече от 4 човека на маса, а ако масата е по-голяма, плексиглас следва да отделя зоната.
След всеки посетител/клиент следва да се извършва дезинфекция на масите и столовете.
Избягвайте употребата и споделянето на вещи, като менюта или прибори за подправяне като
солници и овкусители с пипер. Такива вещи следва да бъдат за еднократна употреба.

СПЕЦИФИКА НА НАЕМАНЕ

2

-

Офис зони – позволява се споделяне на офис пространство когато има минимум 6m2
(обзаведена площ)2 за всяко лице.

-

В отделите Грим/Коса, Гардероб и Постпродукция следва да има минимум 2 метра между
работните станции.

-

Клиентите следва да бъдат инструктирани и да бъде получено съгласието им за спазване
на предписаните по този документ процедури, чрез осигуряване на техния подпис в
приложение към договора. Клиентите (продукциите) са задължени да спазват инструкциите при
COVID 19 на Българската Филмова Индустрия по време на подготовка, снимки/приключване и
постпродукция, съгласно Приложение 1 към този документ. Клиентът има право да въвежда построги мерки в помещенията и площите, наети за продукцията му.

-

Клиентът трябва да осигури условия такива, че използването на наетите площи и помещения
се организира по начин, който позволява спазването на правилата за социална дистанция.

-

Клиентът трябва да изготви план-карта за използването на наетите площи за да бъде
избегнато смесването на лица от различни продукции. Планът трябва да съдържа и общите
площи, които продукцията възнамерява да ползва.

-

Техника, вещи, МПС и площи следва да се предоставят на клиента почистени и
дезинфекцирани.

-

Клиентът се задължава да върне наетото оборудване, площи вещи и т.н. чисти. Като гаранция,
студиото ще получава депозит от клиента при подписване на договора, който ще бъде върнат
след подписване на приемо-предавателен протокол в края на наемния период. Студиото ще
извършва дезинфекция на наетите техника, площи, вещи и т.н. след връщането им.

-

Клиентът следва да декларира на студиото, че се извършва седмично тестване на
актьорския състав и екипа от сертифицирана лаборатория. Към декларацията клиентът
прилага списък на тестваните лица верифициран/заверен от лабораторията. Отговорникът
по дезинфекция на студиото ще съблюдава спазването на протоколите и ще докладва на

1 m2=10.7639 квадратни фута

ръководството на студиото в случай, че служител от персонала или член на екипа на продукция
системно нарушава правилата.
-

Студиото ще има право да прекратява договор с клиент в случай, че след първо уведомление от
страна на Студиото, отново бъде доказано, че клиента или негови подизпълнители не следват
правилата.

ПРИЛАГАНЕ
-

Студиото ще определи служител по дезинфекцията, който ще следи за спазването на
протоколите по COVID-19.

-

Почистващият екип на студиото ще извършва периодична дезинфекция на общите части.

-

Лицеви маски или шлемове – Всяко лице се задължава да има своя маска или шлем и да ги
носи в общите части на помещенията по начин, който покрива устата и носа му. Студиото се
задължава да предостави лични предпазни средства на тази част от персонала или
посетителите, които нямат свои.

-

Намалете броя на посетители до възможния минимум.

-

Насърчавайте комуникацията и срещите да се състоят чрез интернет или телефон, когато е
възможно.

-

Всеки член от персонала на студиото или член на снимачния екип следва да носи бадж с името,
отдела и продукцията му на видимо място.

-

Посетителите следва да получават номериран бадж на входа. Имената, целта на посещението
им и отдела/продукцията/лицето, което посещават следва да бъдат вписани в протокол,
съдържащ номера на техния бадж, датата и часа на влизането и излизането им. Посетителите
следва да получат листовка с Основните Правила за Безопасност при COVID 19 на
Студиото. Посетителите следва да подпишат документ преди влизането си, че са
запознати с правилата и че ще ги спазват.

-

МПС за снимки, които не са собственост на студиото ще влизат на територията му само с
пропуски за посетител или продукционни.

-

Посетители с лични МПС ще се допускат в студиото само за период до 3 часа.

-

Товаро-разтоварващ екип няма право да влиза в студиото със собствени МПС, освен ако товароразтоварната дейност не се извършва в/от самото МПС. При товаро-разтоварни дейности в
лично МПС, същото има право на престой в студиото до 3 часа.

-

Всички отдели и администрацията на студиото следва да поддържат добра вентилация.
Вратите и прозорците следва да се държат отворени когато е възможно, но периодично, за
циркулация на въздуха.

-

Студиото е поставило дезинфектанти за ръце в множество зони за насърчаване хигиената на
ръцете.
Студиото осигурява дезинфекционни материали на всеки отдел.

-

Почистващият екип на студиото извършва периодично почистване и дезинфекция на
често използваните повърхности в общите части, включително често докосваните
повърхности (кранове, контактни ключове, дръжки, копчета, бутони и т.н.) на всеки 1 час по
време на работа, както и в края на всеки работен ден.

-

През деня, почистващият екип на студиото извършва често почистване и дезинфекция на
общите части като коридори, стълбища и др.

-

Персоналът на отделите на студиото почистват и дезинфекцират често използваните
повърхности в зоните на отделите включително често докосваните съоръжения като (кранове,
контактни ключове, дръжки, копчета, бутони и т.н.) на всеки 1 час по време на работа, както и в
края на всеки работен ден. Тяхно задължение е въвеждането на протоколите за COVID-19 в
своите отдели.

-

Почистващият екип допълва дезинфекционните станции в общите части. Почистващият екип
почиства и дезинфекцира на всеки час обществените тоалетни.
Отговорникът по почистване/дезинфекция извършва проверка на всички части на студиото.
Подсеща хората за спазването на правилата на социална дистанция и спазването на правилата.
Складовете и работилниците следва да определят отделна зона за
почистване/дезинфекция/карантина в съответния склад/площ.
Дезинфекционните материали са описани в подробности в съответствие с Приложение 1 на
заповед № РД-01-262/14.05.202
СТУДИО ЗА ПОДВОДНИ СНИМКИ – има отделен COVID 19 Протокол, който е подчинен на
настоящия, но с повече специфики за отдела. Всеки клиент, който наема това студио ще бъде
допълнително инструктиран.

Ограничаване на разпространението между работещите:

Болните хора да си останат у дома!
Лицата, които имат симптоми (т.е. повишена темература, хрема, кашлица или задух и др.), трябва да
уведомят началника на отдела си или ръководството на студиото, и да си останат у дома. Заразените
лица не трябва да се връщат на работа, докато не бъдат изпълнени критериите за домашна изолация в
съответствие с разпоредбите на Българските здравни власти. Такова лице, не може да се върне на
работа, докато българските здравни власти не го отчетат, като излекуван. Въпреки това ще му бъде
изискан документ за отрицателен PCR тест, който трябва да се завери от лекаря на студиото за да бъде
допуснат отново на работа.
Лицата, които са здрави, но имат болен от COVID-19 член на семейството у дома, трябва да уведомят
началника на отдела си или ръководството на студиото.
Отделяне на заразените лица:
Лицата, които проявят симптоми (например повишена температура, хрема, кашлица или задух и др.) при
пристигането си на работа или през работния ден, трябва незабавно да бъдат отделени от останалия
екип и да бъдат изпратени у дома.
Ако се потвърди, че човек от персонала на студиото е заразен с COVID-19 инфекция, студиото е длъжно
да информира Българските Здравни Власти, персонала и продукциите за възможното им излагане на
COVID-19. Студиото трябва да извърши незабавни тестове на целия персонал. Студиото трябва да
затвори и дезинфекцира всички зони, които са били в контакт с лицето, положително за SARS-CoV-2
Управление на отпадъците - маски за лице за еднократна употреба, ръкавици и др. трябва да се
третират като опасен отпадък. Студиото поставя на територията си контейнери с педали, означение със
знак за биологична опасност.

Информационни табла като посоченото по-долу са поставени в общите части, както и в
работилниците, и складовете.

Необходима документация - всеки клиент/продукция и подизпълнител трябва да е въвел тези
мерки по договор, а той следва да инструктира своя екип/персонал преди влизането им в
студиото.
Преди влизане, продукцията и доставчиците трябва да се запознаят с рисковете, правилата и
мерките за безопасност (не само от гледна точка на риска от заразяване). Това запознаване
трябва да бъде потвърдено в писмена форма, например чрез подписване на списъка за
присъствие по време на инструктаж или декларация за инструктаж.
В договорите на служителите трябва да се вменят задължения за спазване на тези мерки, както
и съгласие за извършване на периодично тестване за SARS-CoV-2, както и да бъдат упоменати
отговорностите и санкциите, които ще понесат в случай на неспазване.
Всички отдели, които не са изрично посочени в настоящия документ, трябва да прилагат
гореописаните основни правила. И двата документа, настоящият и Приложение 1 са
валидни двупосочно.

Студиото има право да отстрани от работа или да забрани влизане на територията
си на лице, което не спазва разпоредбите.

Приложение 1 СПЕЦИФИКА ЗА ПРОДУКЦИЯ:

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА ВЪВ ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ В
УСЛОВИЯТА НА COVID 19 В Р. БЪЛГАРИЯ
Основни технически и организационни мерки за ограничаване на заразяването. Поради спецификата на
всяка отделна филмова продукция е различна, следва ПРЕДИ началото на подготвителния и снимачния
период да бъдат определени мерки, основани на риска. Мерките са съобразени в съответствие със заповед
№ РД-01-262/14.05.2020г. http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/13/rd-01262.pdfНаредба №1/05.01.2018 обн. в ДВ бр.7/2018 за условията и реда за извършване на дезинфекции,
дезинсекции и дератизация, както и насоките за почистване и алгоритми за дезинфекция оповестени от
Министерството на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciyaotnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

ТЕСТОВЕ
Тестване на участниците- всички актьори, каскадьори и по възможност статисти, които влизат в контакт с
актьорите трябва да бъдат тествани и съответно резултатите за SARS-CoV-2 да бъдат отрицателни . Тестът
да е извършен от сертифицирана лаборатория не по-рано от 3 дни преди първия им снимачен ден.
Задължително е да се тестват всички членове на екипа, тъй като поради предполагаема инфекция това
може да застраши осъществяването на целия проект.
За да има смисъл от тестовете е важно участниците след тестване да се придържат към правилата за
карантина. В този контекст, трябва да се предвиди време за тестването, когато се изготвя снимачната
програма.
Задължително е да се тестват актьорите и екипа на всеки 8-и ден от началото на работата им.

ДИСТАНЦИЯ
БЕЗ ПОСЕТИТЕЛИ: До снимачната площадка, офиса или работилниците на продукцията не трябва да бъдат
допускани абсолютно никакви лица, които не са необходими да бъдат на тези места. На снимачната площадка
трябва да бъдат допускани единствено участниците и основният екип.
Физическото присъствие на екипа да бъде ограничено само да най - необходимите.
Да се спазва дистанция между хората от 2 метра.
Изключение са случаите, в които тази дистанция е по - малка поради спецификата на извършваната работа.
Да се увеличи физическото пространство между актьорите и членовете на екипа. Нито един член на
екипа не трябва да бъде в близост до актьорите, освен ако не е част от отделите- Коса, Грим, Звук, Реквизит
или Гардероб. Всички те трябва да бъдат с маски и ръкавици, когато си взаимодействат с участниците.
Ръкостискането е нежелателно - насърчава се използването на други безконтактни методи за поздрав.
На участниците и екипа напомняме да спазват социална дистанция и извън работното място (например да се
въздържат от ненужни пътувания или посещения на места със струпване на много хора като барове,
ресторанти, кина, супермаркети или търговски центрове тип Мол и т.н.)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Задължително е да се следват правилата за лична хигиена по време на работа!
Хигиена на ръцете - участниците и екипа да мият ръцете си със сапун и вода поне 20 секунди, както и когато
са видимо замърсени, след кихане и кашляне, преди хранене, след ползване на тоалетна в съответствие с
Приложение 2 на заповед № РД-01-262/14.05.2020г . При невъзможност за измиване, се използва
дезинфектант за ръце.
Стойки с дезинфектанти за ръце - стойките с гел за дезинфекция трябва да бъдат поставени в близост до
работилниците и офисите, местата за хранене и на снимачната площадка.
Лична дезинфекция - ако сцената която се заснема е дълга, членовете на екипа трябва да носят малки
джобни бутилки дезинфектант или дезинфекционни кърпички, за да не се налага да напускат терена за да
отидат до стойките с дезинфектанти.
Дезинфекция на локации или външни декори- когато се снима на обществено място в града и/или на място
с висока концентрация на хора, се препоръчва да се обмисли дезинфекцията на пространството чрез
пръскане. СЗО не препоръчва дезинфекция на улици и тротоари, като средство за унищожаване на COVID
-19, поради бързото деактивиране на дезинфектанта и порестата структура на покритията.

Дезинфекция на снимачни студия - в края на всеки снимачен ден трябва да се извърши дезинфекция на
повърхностите чрез пръскане. Ако има време и е безопасно препоръчително е такава дезинфекция да се
извършва и по време на снимачния ден.
Почиствайте и дезинфекцирайте всички повърхности особено места, които често биват докосвани
(кранове на мивки, ключове за осветление, дръжки, брави, бутони и т.н.) на всеки 1 час по време на работа,
както и в края на всеки работен ден.
Снимане в превозни средства - Продукцията трябва да осигури дезинфекция на превозните средства, както
и на превозните средства, които транспортират снимачния екип и участници до терен.
Дезинфекция на работното място – отделите Грим/Коса и Костюми трябва да дезинфекцират работните си
плотове и столовете за актьори.
Офис екипът трябва да дезинфекцира работните си бюра, като и повърхности, които са често използвани.
Дезинфекция на техниката – Отделите Камера, Грип, Осветление, Звук и други, които използват обща
техника, трябва регулярно да я дезинфекцират. Честотата зависи от индивидуалната оценка на риска.
Дезинфекция на костюми и реквизит - важно е костюмите и реквизитът да се подлагат на редовна
дезинфекция. Честотата ще зависи от индивидуалната оценка на риска.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Маска за лице (предпазва другите). Всеки член на екипа е длъжен да носи маска за лице или шлем на
снимачния терен (в интериор) по начин, който да покрива устата и носа му в съответствие с Приложение 3 на
заповед № РД-01-262/14.05.2020г . Това важи и за всеки присъстващ на снимачната площадка, включително
външни доставчици или подизпълнители. Препоръчва се маските да се носят на открити пространства по
време на работа.
Актьори, Каскадьори и Статисти трябва да носят маски или шлем когато не са пред камерата.
Хората трябва да носят свои собствени маски, особено ако имат конкретни предпочитания.
Продукцията ще осигури маски на хората, които нямат свои собствени.

ПРЕВЕНЦИЯ
Продукцията трябва да се увери, че се взимат подходящите и задължителни санитарни мерки във всеки
департамент, като комуникира това с началниците на отделите, мениджърите и се осъществява с помощта на
продуцентите.
Продукцията определя отговорници за цялостното съблюдаване на санитарните мерки.
Гримьорите/Фризьорите трябва да използват индивидуален комплект гримове за всеки главен актьор.
Актьорите в епизодични роли ще бъдат помолени да донесат собствени гримове и костюми ако това е
възможно.
Статистите ще бъдат помолени да донесат собствени гримове и костюми и реквизит ако това е възможно.
Ограничаване на разпространението между работещите:
Болните хора да си останат у дома!
Лицата, които имат симптоми (т.е. повишена темература, хрема, кашлица или задух и др.), трябва да
уведомят продукцията и да си останат у дома.
Заразените лица не трябва да се връщат на работа, докато не бъдат изпълнени критериите за домашна
изолация в съответствие с разпоредбите на Българските здравни власти.

Съответното лице, не може да се върне на работа, докато българските здравни власти не го приемат като
излекуван. Въпреки това ще му бъде изискан документ за отрицателен PCR тест, който трябва да се завери
от лекаря на продукцията за да бъде допуснат отново на работа.
Лицата, които са здрави, но имат болен от COVID-19 член на семейството у дома, трябва да уведомят
продукцията.
Отделяне на заразените лица:
Лицата, които проявят симптоми (например повишена температура, хрема, кашлица или задух и др.) при
пристигането си на работа или през работния ден, трябва незабавно да бъдат отделени от останалия екип и
да бъдат изпратени у дома.
Ако се потвърди, че човек от екипа е заразен с COVID-19 инфекция, продукцията е длъжна да информира
РЗИ, както членовете на екипа за възможното им излагане на COVID-19. Продукцията трябва да извърши
незабавни тестове на целия актьорски състав и екип. Продукцията трябва да дезинфекцира всички зони,
които са били в контакт с лицето, положително за SARS-CoV-2, съобразно предписанията на здравните
инспектори.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ
Продукцията трябва да организира тестване от сертифицирана лаборатория на участниците и екипа
веднъж на всеки осми ден.
БЕЗ ПОСЕТИТЕЛИ: Продукцията трябва да работи в условия на „затворен терен“ и да ограничава
присъствието до минимум необходимите актьори и екип.
По време на снимките - да се осигури отцепване на терена, за да се предотврати влизането на
неоторизирани екип или лица.
Измерване на телесната температура - всеки участник и член на екипа трябва да се подложи на измерване
на температурата с безконтактен термометър преди началото на снимачния ден и преди да влезе на
снимачната площадка. Всички лица, които пристигат след началото на работния ден, включително и
подизпълнителите се подлагат на измерване на температурата при пристигане. Граничните стойности на
телесната температура трябва да са в съответствие със специфичните за страната здравни разпоредби.
Резултатите от измерването на телесната температура не всеки член от екипа и участниците трябва да бъдат
записани в документ.
Организация на пространството - да се вземат предвид - особено през първите месеци – изискванията за
по-голямо пространство на обществени места, за да могат членовете на екипа да спазват необходимата
дистанция. В същото време трябва да има достатъчно място за хранене на екипа, за да могат да бъдат
раздалечени един от друг. Препоръчително е да се ползват преносими столове пред стандартните пейки.
Разделяне на специфични групи от екипа - ключови членове на екипа, актьори и други позиции, които е
трудно да бъдат заместени, трябва да бъдат отделени от останалата част от екипа (напр. те трябва да имат
собствена стая за костюми, гримьорна, кетъринг зона и т.н.).
Конкретните мерки могат да варират спрямо проекта и трябва да бъдат съобразени в съответствие с
индивидуална оценка на риска.
Кетъринг - необходимо е да се гарантира, че храната може да бъде раздадена в кутии, така че всеки член на
екипа, след като вземе храната си, да може да се отдалечи от кетъринга и да спазва правилото за социална
дистанция. Важно е да се гарантира, че членовете на екипа имат достатъчно пространство по
време на хранене, за да спазват правилата за социална дистанция (включително и по време на
междинните хранения). Не е необходимо да има повече от едно място за хранене, при положение че
всички ястия, включително основните, се пакетират отделно.
Да се организира доставка на храна до съответните отдели. Поръчки, направени към кетъринга в началото на
всеки ден или от предния ден.
Елиминирайте зоните за самообслужване (вкл. кафе).
Не поставяйте купи с непакетирани стоки.
Не предоставяйте плодове, които не са опаковани индивидуално.
Не предоставяйте плата (сирене и бисквити и т.н.).

Избягвайте употребата на споделянето на вещи като менюта или прибори за подправяне като солници и
овкусители с пипер. Такива вещи следва да бъдат за еднократна употреба.
ДЕЗИНФЕКЦИОННИ СТАНЦИИ: Средствата за дезинфекция на ръцете (със съдържание най-малко 60%
алкохол) трябва да бъдат видими и налични на снимачната площадка, офисите и студиата. Да се напомня
на участниците и екипа да мият ръцете си със сапун и вода периодично, в съответствие с Приложение
2 на заповед № РД-01-262/14.05.2020г.
Продукцията да осигуряват еднократни, дезинфекционни кърпички, така че често използваните повърхности
да могат да бъдат избърсвани от участниците/ екипа преди всяка употреба.
Да се поставят средства за дезинфекция на ръцете на няколко места, за да насърчите хигиената
на ръцете.
Дезинфекционните препарати за трябва да са със съдържание на поне 70% алкохол и/или в съответствие с
Приложение 1 на заповед № РД-01-262/14.05.202. Провеждането на дезинфекция на подове и работни
повърхности да е предшествана от влажно почистване. Подовете могат да бъдат третирани с разтвори на
хлорна основа.
Поддържайте добра вентилация. Дръжте прозорците и вратите отворени, ако това не е възможно отваряйте периодично, за да циркулира въздухът.
Дезинфекцирайте превозните средства.
Управление на отпадъците - маски за лице за еднократна употреба, ръкавици и др. трябва да се третират
като опасен отпадък - използваните да се поставят в отделни здрави пластмасови торбички и да се събират
със защитни ръкавици и след това да се изхвърлят.
Необходима документация - всяка продукция трябва да прилага тези мерки според своята оценка на риска,
като изисква същото от своите доставчици.
Преди да започнат подготовката и снимките, продукцията и доставчиците трябва да се запознаят с рисковете
и мерките за безопасност при снимане (не само от гледна точка на риска от заразяване). Това запознаване
трябва да бъде потвърдено в писмена форма, например чрез подписване на списъка за присъствие по време
на инструктаж или декларация за инструктаж.

Всички отдели, които не са изрично посочени в настоящия документ, трябва да прилагат
гореописаните основни правила. Всеки началник на отдел е длъжен да изготви отделни конкретни
инструктажи за COVID 19 съответсващи на спецификата на департамента и проекта . Тези
инструктажи трябва да са подчинени на гореописаните общи правилиа, но да описват специфичните
за отдела мерки, които ще бъдат предприети на база индивидуалната оценка на риска. (напр.
материали, които трябва да се напръскват, избърсват или карантират в продължение на 24 часа и
т.н.) Всеки началник отдел е длъжен да инструктира членовете на екипа от своя отдел.
В договорите на участниците и екипа трябва да се вменят задължение за спазване на тези мерки, както и
съгласие за извършване на периодично тестване за SARS-CoV-2, както и да бъдат упоменати отговорностите
и санкциите, които ще понесат в случай на неспазване.
Препоръчва се поставянето на информационни табла на снимачната площадка. Примерно табло:

Ако някой от членовете на екипа или подизпълнителите наруши или отказва да се съобрази с
предписаните мерки за сигурност, той ще бъде отстранен от работа. Пълната подкрепа от страна на
продуцентите ще бъде от решаващо значение при прилагането на тези мерки.

Актуални данни са на разположение на следните интернет страници:

https://coronavirus.bg
https://www.who.int
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.nfc.bg

