Във връзка с излезли Заповеди на Министъра
на здравеопазването и Заповед №020-46/
28.10.2021г. на ИД на „Ню Бояна филм“ АД,
и с цел ограничаване опасностите от
заразяване COVID-19 отменям инструкция
№020-17/ 14.01.2021г. за безопасност при
COVID-19 на „НЮ БОЯНА ФИЛМ“ и
издавам следната:

In connection with the issued order of the
Minister of Health, and in order to limit the
dangers of infection COVID-19, I cancel
instruction №020-46/28.10.2020 and of the CEO
of Nu Boyana Film JSC, and for the purpose of
limiting the hazard from contamination from
COVID-19m I, hereby cancel the provisions of
the instruction 020-17/14.01.2021 for safety at
COVID-19 of "NU BOYANA FILM JSC" and
issue the following:

ИНСТРУКЦИЯ
№ 020-47/01.11. 2021г.

INSTRUCTION
№ 020-47/01.11.2021

ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ COVID-19 НА НЮ
БОЯНА ФИЛМ АД

FOR SAFETY AT COVID-19 OF NU
BOYANA FILM JSC AD

Правилата по-долу ще бъдат периодични
обновявани в съответствие с последните
инструкции
на
Световната
Здравна
Организация, Европейския Център за
Превенция и Контрол на Заболяванията и
Българските Здравни Власти.

The rules below will be periodically updated in
accordance with the latest instructions of the
World Health Organization, the European
Center for Disease Prevention and Control, and
the Bulgarian Health Authorities.

Определение:
Хората, които са в състояние на
инфекциозен процес (взаимодействие на
организма на заразения човек с вирусътпричинител на инфекцията CoV-SARS2)
могат да бъдат в две състояния: болни и
здрави носители (безсимптомни). От своя
страна заболелите се подразделят на леко,
средно и тежко болни. Всички изброени
категории инфектирани лица, излъчват
вируса на COVID 19 и могат да заразят
другите неинфектирани хора.

Definition:
People who are in a state of infection (interaction
of the infected person's body with the virus that
causes CoV-SARS2 infection) can be in two
conditions:
sick
and
healthy
carriers
(asymptomatic). In turn, patients are divided into
mild, moderate and severely ill. All the listed
categories of infected people carry the COVID 19
virus and can infect other uninfected people.

Болен и здрав носител (безсимптомни) на
COVID-19 се смята лице, което е дало
положителен PCR резултат или бърз
антигенен тест, при направен тест от
СМДЛ
/
Самостоятелна
медикодиагностична лаборатория/, регистрирана
Чл. 8, ал.1. т.3 от ЗЛЗ/ Закон за лечебните
заведения/, както и при положителен бърз
антигенен резултат, при направен тест от
медицински център.

A sick and healthy carrier (asymptomatic) of
COVID-19 is considered a person who has given
a positive PCR result or a rapid antigen test,
when a test has been performed by IMDL /
Independent Medical Diagnostic Laboratory /,
registered Art. 8, para.1 item 3 of the LME/ Law
on Medical Establishments /, as well as in case of
a positive fast antigenic result, in case of a test
performed by a medical center.

I. На територията на „Ню Бояна филм"
АД влизат лица, които са:
1. Ваксинирани или преболедували COVID-19,
удостоверено с валиден цифров COVID
сертификат на ЕС за ваксинация/

I. The territory of NU BOYANA Film JSC shall
be entered by persons who:
1.are vaccinated or of former COVID-19 illness,
certified through a valid, digital COVID EU
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преболедуване или аналогичен на тях
документ и издаден валиден пропуск за
територията на Ню Бояна филм АД.

Certificate of vaccination or a former illness, or a
similar document, and a valid pass for the territory
of Nu Boyana Film JSC.

2. Представят отрицателен резултат от
проведено до 72 часа преди влизане в обекта/
мероприятието изследване по метода на
полимеразно верижна реакция за COVID-19
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди
влизане в обекта/ мероприятието),
удостоверено чрез валиден документ и издаден
валиден пропуск за територията на Ню Бояна
филм АД.

2. present a negative result from a test made per the
metod of the polymerasic chain reaction for COVID19, within 72 hours prior the entry into the site/event
(or a rapid antigen test made within 48 hours prior the
entry into the site/event), certified by a valid
document and a valid pass for the territory of Nu

3. Дали отрицателен PCR резултат до 72 часа
или бърз антигенен тест до 48 часа, при
направен тест от СМДЛ / Самостоятелна
медико-диагностична лаборатория/,
регистрирана Чл. 8, ал.1. т.3 от ЗЛЗ /Закон за
лечебните заведения/, както и при отрицателен
бърз антигенен резултат, при направен тест от
медицински център посочени от „Ню Бояна
филм“ АД и издаден валиден пропуск.

3.Of a negative PCR result within 75 hours or a
rapid antigen test within 48 hours, with a test
performed by IMDL / Independent Medical
Diagnostic Laboratory/, registered in Article 8,
paragraph 1, item 3 of the LME. / Law on Medical
Establishments /, as well as in case of a negative
fast antigenic result, when a test was performed by
a medical center indicated by NU BOYANA Film
JSC and with issued valid pass.

Boyana Film JSC.

II. Допуска се изключение по т. I. 1., 2 и 3 за II.An exception is allowed for admission per
items 1, 2 and 3 to:
влизане:
1.На екипите на Центрове за спешна
медицинска помощ, противопожарна охрана,
представители на аварийни екипи за спешно
локализиране и отстраняване на аварии.

1.Teams of Centers for emergency medical care,
fire protection, representatives of emergency
teams for emergency localization and elimination
of accidents.

2. На Държавни контролни органи, както и
други, но когато са придружени от лице
служител на „Ню Бояна филм“АД и престоя им
е за кратко време.

2. State control bodies, as well as others, but when
they are accompanied by an employee of NU
BOYANA Film JSC and their stay is for a short
time.

3. Водачи на МПС, които ще извършват 3.Drivers of vehicles who shall loan on and off on
товарно- разтоварни работи на открито и в the open and in close proximity to the vehicle.
близост до МПС.
III. СПЕЦИФИЧНИ
ПРАВИЛА
ЗА
ПЕРСОНАЛА НА „НЮ БОЯНА ФИЛМ“
АД

III.SPECIFIC RULES FOR THE STAFF OF
NU BOYANA FILM JSC

1. За целият персонал на „Ню Бояна
филм“ следва да бъде изпълнено една от
точките на т. II от настоящата инструкция.
2. На всяко лице, което следва да
влезе в студиото следва бъде измерена
температурата преди това.

1. One of the provisions per item II hereof shall
apply for the entire NU BOYANA Film staff.

3. Поддържайте дистанция от 2 метра, освен

2. The temperature of each person who should
enter the studio should be measured beforehand.
3. Maintain a distance of 2 meters, unless it is
absolutely necessary to reduce it.
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ако намаляването й не екрайно необходимо.
4. Често извършвайте хигиена на
ръцете, съгласно посоченото в Приложение
№3.

4. Frequently perform hand hygiene as specified
in Annex №3.

5. Почиствайте работното си място
5. Clean your workplace after the end of your task
след края на задачата си и/или в края на and / or at the end of the working day.
работния ден.
6. Персоналът на „Ню Бояна филм“,
следва да бъде с маски или шлемове, когато се
намира в общите части на помещенията и да ги
използва съгласно Приложение №4.

6. The staff of NU BOYANA Film shall wear
masks or helmets when in the common areas of
the premises and use them in accordance with
Annex №4.

7. Отделите с техника, отдавана под наем
7. Units with rented equipment should disinfect all
следва да извършват дезинфекция на цялата equipment. Each piece of equipment should be
техника. Всяка част от техниката следва да се delivered to the customer disinfected.
доставя на клиента дезинфекцирана.
8. Началниците на отдел със съоръжения и
транспорт
следва
да
са
осигурили
дезинфекция
на
пространствата
преди
отдаване под наем на клиента. Клиентът се
задължава да върне наетите площи почистени
и дезинфекцирани.

8. Heads of the facilities and transport
department should have provided disinfection of
the premises before renting to the client. The
client is obliged to return the rented areas
cleaned and disinfected.

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

9. The items from the Wardrobe, Props
(including Prop Vehicles), Decorating and
Weapons departments should be quarantined for
at least 24 hours between their use, and if more
frequent use is needed, such items should be
disinfected.

10. Персоналът в офисите следва да
10. Office staff should clean their desks at the end
почиства бюрата си в края на всеки работен of each working day in accordance with Annex
ден съгласно Приложение №2.
№2.
11. Избягвайте използването на
11. Avoid the use of paper, encourage the use of
хартия, насърчавайте употребата на цифрово
digitally distributed files. All mail and parcels
разпространяващи се файлове. Всякаква поща
should be disinfected upon receipt or
и колети следва да бъдат дезинфекцирани при
quarantined for 24 hours before opening.
получаването им или да бъдат карантинирани
за 24 часа преди отварянето им.
12. Всеки началник отдел следва да
12. Each department head should draw up specific
изготви
специфични
протоколи
за
disinfection protocols, ensure that staff
дезинфекция, да осигури
инструктаж на
members are instructed and comply with it.
персонала и тяхното спазване.
13. Посещенията в заведенията за
13. Entry into restaurants, cafes and entertainment
facilities located onto the territory of Nu Boyana
хранене и развлечения по смисъла на чл. 124
Film JSC, per the terms of art. 124, shall be
от Закона за туризма намиращи се на
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територията на „Ню Бояна филм“ АД да става
при изпълнение на т.II., т.1 и т.2 от тази
инструкция.

conducted following the provisions of art..II., items
1 and 2 hereof.

14. Зони за кетъринг и закуски работят
при изпълнение на т.II., т.1, т.2 и т.3 от тази
инструкция.
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. След
всеки посетител/клиент следва да се извършва
дезинфекция на масите и
столовете.
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.

14. Catering and buffet zones shall work per the
provisions of art..II., items 1, 2 and 3 hereof.

IV.

СПЕЦИФИКА НА НАЕМА

1.Офис зони – позволява се споделяне на офис
пространство когато има минимум 6m2
(обзаведена площ)2 за всяко лице.
1 метър = 3.28 фута
1 m2=10.7639 квадратни фута.

Eliminate self-service (including coffee). Food
should be provided by the customer's staff.
Catering / snacking staff should be separated by
Plexiglas or another transparent but solid
separator. Food / snack areas should be
disinfected every hour. Each visitor / client the
tables and chairs should be disinfected. Avoid
sharing items such as menus or seasonings such
as saltines and pepper flavorings. Such items
should be disposable.

IV.SPECIFICS OF THE RENT
1. Office areas - it is allowed to share office
space when there is a minimum of 6 m2
(furnished area) for each person.
1 meter = 3.28 feet
1 m2 = 10.7639 square feet.

2. В отделите Грим/Прически, Шивашки и
2. There should be a minimum of 2 meters
Постпродукция следва да има минимум 2 between workstations in the Makeup /
метра между работните станции.
Hairstyles, Tailoring and Postproduction
departments.
3. Клиентите веднага след допускането на
3. The clients immediately after their
територията на „НЮ Бояна филм“АД се admission on the territory of NU BOYANA
инструктират
съгласно
изискванията Film JSC are instructed according to the
наредба РД-07-2/16.12.2009г. за условията и requirements of Ordinance РД-07-2 /
реда за провеждането на периодичното 16.12.2009. on the terms and conditions for
обучение и инструктаж на работниците и conducting periodic training and briefing of
служителите по правилата за осигуряване employees on the rules for ensuring healthy
на здравословни и безопасни условия на and safe working conditions and a valid order
труд и действаща заповед за провеждането for conducting briefings on Nu Boyana Film, as
на инструктажите на „Ню Бояна филм“, a mandatory topic is this instruction and
като задължителна тема е настоящата Annexes №1, 2, 3 and 4 to it.
инструкция и Приложения №1, 2, 3 и 4 към
нея.
4.От клиента трябвда да бъде получено
съгласието им за спазване на предписаните
по тази инструкция процедури, чрез
осигуряване на техния подпис в приложение
към договора.

4. The client must obtain their consent to
comply with the procedures prescribed by this
instruction by providing their signature in an
annex to the contract.
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5.Клиентът има право да поддържа по-строги
мерки в помещенията, наети за продукцията
му.

5. The customer has the right to maintain stricter
measures in the premises rented for his
production.

6.Клиентът
следва
да
осигури,
че
използването на наетите площи се организира
по начин, който позволява поддържането на
правилата за социална дистанция.

6. The client should ensure that the use of the
rented areas is organized in a way that allows the
maintenance of the rules for social distance.

7.Техника, вещи, МПС и площи следва да се 7. Equipment, belongings, vehicles and areas
предоставят на клиента почистени и should be provided to the customer cleaned and
дезинфекцирани.
disinfected.
8.Клиентът се задължава да върне наетото
чисто. Като гаранция, студиото ще получава
депозит от клиента при подписване на
договора, който ще бъде върнат след
подписване на протокол за приемане в края на
наемния период. Студиото ще извършва
дезинфекция на наетите техника, площи и
вещи при връщането им.

8. The client undertakes to return the rented cleaned. As a guarantee, the studio will receive a
deposit from the client upon signing the contract,
which will be returned after signing a protocol
for acceptance at the end of the rental period.
The studio will disinfect the rented equipment,
areas and belongings upon their return.

9. Клиентът следва да декларира на студиото,
че се извършва тестване на актьорския
състав и екипа съгласно указанията на
Приложение №1 от настоящата инструкция.

9. The client should declare to the studio that
testing of the cast and crew is performed
according to the instructions of Annex №1 of
this instruction.

10. Всяка продукция ще има специална
работна група за COVID на територията
студиото. Тя ще гарантира, че целият екип
спазва правилните протоколи и ще докладва на
ръководството на студиото в случай, че
служител от персонала или член на екипа на
продукция
систематично
нарушава
изискванията.Размерът на работната група ще
зависи от размера и спецификата на
продукцията.
11. 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 инструкциите.

10. Each production will have a special
working group for COVID on the studio
territory. It will ensure that the whole team
follows the correct protocols and will report to
the studio management in case a staff member or
a member of the production team systematically
violates the requirements. The size of the
working group will depend on the size and
specifics of the production.

V. ПРИЛАГАНЕ МЕРКИТЕ ЗА
„НЮ БОЯНА ФИЛМ“ АД
1. Студиото ще определи служители и екипи по
дезинфекцията, които да следят за спазването
на протоколите по COVID-19.
2. Екипът по почистване/дезинфекция на
студиото ще извършва честа дезинфекция на
общите части.

11. The Studio will have the right to terminate a
contract with a client in the event that after the
first notification by the Studio, it is proved again
that the client or its subcontractors do not follow
the instructions.
V.IMPLEMENTATION OF THE MEASURES
FOR NU BOYANA FILM JSC
1. The studio will appoint disinfection staff and
teams to monitor compliance with COVID-19
protocols.
2. The cleaning / disinfection team of the studio
will perform frequent disinfection of the common
areas.
5

3. Персоналът на „Ню Бояна филм АД“ се
задължава да има своя маска или щит и да ги
носи в общите части на помещенията по начин,
който покрива устата и носа му съгласно
Приложение №4. Студиото се задължава да
предостави лични предпазни средства на тази
част от персонала, които нямат свои.

3. The staff of NU BOYANA Film JSC is obliged
to have its own mask or shield and to wear them in
the common parts of the premises in a way that
covers its mouth and nose according to Annex
№4. The studio is obliged to provide personal
protective equipment to that part of the staff, who
do not have their own.

4. Намалете броя на посетители до възможния 4. Reduce the number of visitors to the minimum
минимум.
possible.
5. Насърчавайте онлайн комуникацията и 5. Encourage online communication and meetings
срещите когато е възможно.
whenever possible.
6. Всеки член от персонала на студиото или 6. Each member of the studio staff or a member of
член на снимачния екип следва да носи бадж с the film crew should wear a badge with his name,
името, отдела и продукцията му.
department and production.
7. Посетителите на територията на „Ню Бояна
филм" АД влизат при изпълнението на т.II от
настоящата инструкция.
Посетителите следва да получат листовка с
Основните Правила за Безопасност при
COVID 19 на Студиото. Посетителите следва
да подпишат документ преди влизането си, че
ще са запознати с и ще спазват правилата.

7. Visitors on the territory of Nu Boyana Film
JSC shall enter observing the provisions of art. II
hereof. The visitors should receive a flyer with the
basic rules for safety under COVID 19 of the
Studio. Visitors should sign a document before
entering that they are familiar with and will abide
by the rules.

8. МПС за снимки, които не са собственост на 8. Vehicles for photos that are not owned by the
студиото ще влизат на територията му само с studio will enter its territory only with passes for a
пропуски за посетител или продукция.
visitor or production.
9. Посетители с лични МПС ще се допускат в
студиото само за период до 3 часа и при
изпълнението на поне една от т.1, 2 или 3 от
т.II на настоящата инструкция и издаден
валиден пропуск.

9. Visitors with personal vehicles will be
allowed in the studio only for a period of up to 3
hours and upon an issued valid pass.

10. Товаро-разтоварен персонал няма право да
влиза в студиото със собствени МПС, освен
ако товаро-разтоварната дейност не се
извършва в/от самото МПС. При товароразтоварни дейности в лично МПС, МПС-то
има право на престой в студиото до 3 часа и
при изпълнението на поне една от т.1, 2 или 3
от т.II на настоящата инструкция и издаден
валиден пропуск.

10 Loading and unloading personnel shall not
be allowed to enter the studio with their own
vehicles, unless the loading and unloading
activity is performed in / from the very vehicle.
The vehicle has the right to stay in the studio for
up to 3 hours upon the provisions of atleast one
of the terms ot art. I and an issued valid pass.

11. Всички отдели следва да поддържат добра
вентилация. Вратите и прозорците следва да се
държат отворени когато е възможно, но поне
периодично, за цикличност на въздуха.

11. All departments should maintain good
ventilation. Doors and windows should be kept
open whenever possible, but at least
periodically, for air cycling.

12.Студиото е поставило дезинфектанти за

12. The studio has placed hand sanitizers in a
6

ръце в множество зони
хигиената на ръцете.
13.Студиото осигурява
материали на всеки отдел.

за

насърчаване

number of areas to promote hand hygiene.

дезинфекционни

13. The studio provides disinfection materials to
each department.

14. Екипът по почистване/дезинфекция на
студиото почиства и дезинфекцира 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.

14. The studio cleaning / disinfection team cleans
and disinfects frequently used surfaces in common
areas, including frequently touched surfaces (taps,
ignition keys, handles, knobs, buttons, etc.) every
1 hour during operation, as well as and at the end
of each working day.

15. Екипът по почистване/дезинфекция на
студиото почиства и дезинфекцира общите
части като коридори, пейки, стълбища два
пътни дневно.

15. The cleaning / disinfection team of the studio
cleans and disinfects the common areas such as
corridors, benches, and stairs twice a day.

16. Персоналът на отделите на студиото
почистват и дезинфекцират често използваните
повърхности
в
зоните
на
отделите
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
съгласно приложение №2 от настоящата
инструкция. Тяхно задължение е въвеждането
на протоколите по COVID-19 в своите отдели.

16. Studio staff clean and disinfect frequently
used surfaces in department areas, including
frequently touched surfaces (taps, ignition keys,
handles, knobs, buttons, etc.) every 1 hour
during operation, as well as in the end of each
working day according to Annex №2 of this
instruction. Their duty is to introduce the
COVID-19 protocols in their departments.

17. Екипът по почистване/дезинфекция
допълва дезинфекционните станции в общите
части. Екипът по почистване/дезинфекция
почиства и дезинфекцира на всеки час
обществените тоалетни.

17. The cleaning / disinfection team refills the
disinfection stations in the common areas. The
cleaning / disinfection team cleans and disinfects
public toilets every hour.

18.Отговорникът по почистване/ дезинфекция
извършва проверка на всички части на
студиото.

18. The person in charge of cleaning /
disinfection inspects all parts of the studio.

19. Подсеща хората за спазването на правилата
на социална дистанция и спазването на
протокола.

19. Reminds people about following the rules of
social distance and following the protocol.

20. Складовете и площите следва да определят
отделна
зона
за
почистване/дезинфекция/карантина
в
съответния склад/площ.
21.
Дезинфекционните
материали
са
описани в подробности в документ, издаден от
Българските Здравни Власти.

20. Warehouses and areas should define a
separate area for cleaning / disinfection /
quarantine in the respective warehouse / area.

22.
СТУДИО ЗА ПОДВОДНИ СНИМКИ –
има свой COVID 19 Протокол, който е

22. UNDERWATER PHOTO STUDIO - has its
own COVID 19 Protocol, which is subject to

21. The disinfection materials are described in
detail in a document issued by the Bulgarian
Health Authorities.
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подвластен на настоящия, но с повече
специфики за отдела. Всеки клиент, който
наема това студио ще бъде допълнително
инструктиран.

this, but with more specifics for the department.
Every client who rents this studio will be
additionally instructed.

VI. Ограничаване на разпространението
между работещите:

VI. Restricting the spread among workers:

Като основно действие се прилага
действащите
Заповеди
на
МЗ
/Министерството на здравеопазването/,
процедура за организация и действие при
констатиран болен от COVID-19 на
територията на Ню Бояна филм АД и
кратки стъпки за действие.

The main action is the current Orders of the
MH/ Ministry of Health /, procedure for
organization and action in case of a COVID19 patient diagnosed on the territory of Nu
Boyana Film JSC and short steps for action.

1.
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 приемат като излекуван. Въпреки
това ще му бъде изискан документ за
отрицателен PCR тест или отрицателен бърз
антигенен резултат, за да бъде допуснат отново
на работа.

1. Sick people shall stay at home!
People who have symptoms (i.e. fever, runny
nose, cough or shortness of breath, etc.) should
notify their department head or studio
management and stay at home. Infected persons
must not return to work until the criteria for
home isolation have been met in accordance
with the provisions of the Bulgarian Health
Authorities. Such a person cannot return to work
until the Bulgarian Health Authorities accept
him as cured. However, he will be required to
have a negative PCR test document or a negative
rapid antigen result in order to be re-employed.

Individuals who are healthy but have a
COVID-19 family member at home should
notify their department head or studio
management and stay at home as close contact
persons.

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 и да си останат
удома, като близко контактни лица.
2. Separation of infected persons:
2.
Отделяне на заразените лица:
Persons who show symptoms (e.g. fever, runny
Лицата, които проявят симптоми (например
nose, cough or shortness of breath, etc.) on
повишена температура, хрема, кашлица или
arrival at work or during the working day should
задух и др.) при пристигането си на работа или
be immediately separated from the rest of the
през работния ден, трябва незабавно да бъдат
team and sent home.
отделени от останалия екип и да бъдат
If it is confirmed that a person from the studio
изпратени у дома.
staff is infected with COVID-19 infection, an
Ако се потвърди, че човек от персонала на
effective procedure for organization and action
студиото е заразен с COVID-19 инфекция се
is applied in case of a COVID-19 patient found
прилага действаща процедура за организация и
on the territory of Nu Boyana Film JSC and
действие при констатиран болен от COVID-19
short steps for action.
на територията на Ню Бояна филм АД и кратки
стъпки за действие.
3. Waste management - disposable face masks,
3.
Управление на отпадъците - маски за
gloves, etc. must be treated as hazardous
лице за еднократна употреба, ръкавици и др.
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трябва да се третират като опасен отпадък.
Студиото поставя на територията си
контейнери с педали, означение със знак за
биологична опасност.

waste. The studio places containers with
pedals on its territory, a sign with a sign for
biological danger.

VII. Информационни табели за превенция
срещу COVID-19:
Информационни табла като посоченото подолу са поставени в общите части, както и в
работилниците, и складовете.

VII. Information boards for prevention against
COVID-19:
Information boards such as the ones below
are placed in the common areas, as well as in
the workshops and warehouses.

Необходима
документация
всеки
клиент/продукция и подизпълнител трябва да е
въвел тези мерки по договор, а те следва да
инструктират своя екип/персонал преди
влизането им в студиото.

Required documentation - each client /
production and subcontractor must have
implemented these measures under contract, and
they should instruct their team / staff before
entering the studio.

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.

Before entering, products and suppliers must be
familiar with the risks, rules and safety measures
(not only in terms of the risk of contamination).
This acquaintance must be confirmed in writing,
for example by signing the attendance list during
the briefing or a declaration of briefing.

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.

Employee contracts should impose obligations to
comply with these measures, as well as consent to
periodic testing for SARS-CoV-2, and mention the
responsibilities and sanctions they will incur in the
event of non-compliance.

Всички отдели, които не са изрично посочени в
настоящия документ, трябва да прилагат
настоящата инструкция.
Студиото има право да изключва от работа
или да забранява влизане на територията си
на лице, което не спазва разпоредбите.

All departments not explicitly mentioned in this
document must apply this instruction.

ЯРИВ ЛЕРНЕР
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„НЮ БОЯНА ФИЛМ“ АД

The studio has the right to exclude from work or
prohibit the entry into its territory of a person who
does not comply with the regulations.
YARIV LERNER
CEO
NU BOYANA FILM JSC
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ COVID-19.

Annex №1
ADDITIONAL SAFETY
FOR COVID-19

INSTRUCTIONS

Настоящият документ предоставя в
допълнение към основните методи за
установяване
на
технически
и
организационни мерки за предпазване от
заразяване с COVID-19. Всяка продукция е
различна, поради което следва да бъдат
установени
специфични
мерки
по
отношение на риска, ПРЕДИ нейното
начало. Тези мерки са въведени в
съответствие с действащи Министерски
заповеди
на
Министерството
на
здравеопазването
и
допълнително
предприети мерки на „Ню Бояна филм“ АД.

This document provides, in addition to the
basic methods for establishing technical and
organizational measures to prevent infection
with COVID-19. Each production is different,
so specific risk measures should be established
BEFORE it starts. These measures have been
introduced in accordance with current
Ministerial Orders of the Ministry of Health
and additional measures taken by Nu Boyana
Film JSC.

I. За проекти, снимани на територията на
студиото:

I. For projects shot on the territory of the
studio:

1. Всяка продукция е различна, поради
което следва да бъдат установени специфични
мерки по отношение на риска, ПРЕДИ нейното
начало.
2. Списъкът на всички екипи и целия
актьорски състав трябва да бъде представен
предварително, за да се осигури достъп на
територията на студиото. Списъкът трябва да
бъде изпратен на Цветомира Василева:
lab@b2yproductions.com с копие до Милена
Харачерева:
milena.harachereva@nuboyana.com. Списъците
трябва да са придружени и от копие на
документ по т.II. т.1. и т.2 или да се съгласуват
за изпълнението на т.II. т.3 за определяне на
времето за явяване на заявителя със
сертифицирана лаборатория или Медицински
център, одобрени от студиото.
Студиото организира мобилно звено за
полагане на тестове от мобилната лаборатория
или Медицински център. Мобилният блок е
разположен на паркинга „300” или на друго
посочено предварителнао място.

1.Any productions is different and specific risk
measures shluld be established thereto PRIOR its
start.

3. Лица, които са част от продукцията и
влиза при изпълнението на т.II, т.3 от
настоящата инструкция, след получаване на
отрицателни резултати ще бъдат издавани
баджове на всеки член на екипа на всяка
продукция, които ще бъдат валидни само за
периода на тази продукция.

3. Persons from a production entering upon the
provisions of art. II, item 3 hereof after their
negative results shall receive badges to be issued
to each member of the team of each production,
which will be valid only for the period of this
production.

2. The list of all teams and the entire cast must be
presented in advance to ensure access to the
studio. The list should be sent to Tsvetomira
Vasileva: lab@b2yproductions.com and Milena
Harachereva: milena.harachereva@nuboyana.com
shall be cced. Lists shall be attached to a copy of a
document per art.II. items 1 and 2 or to be
coordinated for conduct per art.II. item 3 for
setting the time for appearance of the applicant
with the certified laboratory or the medical center
as approved by the studio. The Studuio shall
organize a mobile unit for making test from the
mobile lab or the medical center. The mobile
block shall be located onto the parking 300 area or
onto another pre-set location.

10

4. След получено одобрение, списъка на
4. After the approval is received, the list of all
всички екипи и целия актьорски състав трябва crews and cast shall be presented by production
да бъде предоставен от координаторите на coordinators to the security.
продукции при охраната.
5. Всяка една продукция може да
предприеме допълнителни мерки освен
задължителните в т.II, като прилага т.II, т.3
в интензитет не по малък от посочения в
нея.

5.Any production may undertake additional
measures besides those as set in art..II,
applying art.II, item 3 in an intensity than the
one as set therein.

6. За да се отделят продукциите една от
друга, всяка продукция трябва да представи
план на всички помещения, които ще бъдат
използвани по време на достъпа за
продукцията. Планът ще бъде изготвен със
съдействието на работната група за COVID на
„Ню Бояна филм” АД.

6. In order to separate the productions from each
other, each production must present a plan of all
the premises that will be used during the access
for the production. The plan will be prepared with
the assistance of the working group for COVID of
Nu Boyana Film JSC.

7. Всяка продукция ще има специална
работна група за COVID на територията
студиото. Тя ще гарантира, че целият екип
спазва правилните протоколи. Размерът на
работната група ще зависи от размера и
спецификата на продукцията. Цените за
нейния екип са приложени отделно.

7. Each production will have a special working
group for COVID on the studio territory. It will
ensure that the whole team follows the correct
protocols. The size of the working group will
depend on the size and specifics of the production.
The prices for its team are applied separately.

8. Чистотата е един от ключовете за
намаляване на разпространението на вируса.
Студиото въвежда депозит за „почистване” за
всяка локация, която продукцията използва и
който депозит ще бъде върнат след
приключване на снимките и след подписване
на приемателен протокол от представител на
„Ню Бояна филм” АД. Размерът на депозита
ще зависи от пространството, използвано от
продукцията. Очакваме, че всяка продукция ще
остави помещенията в състоянието, в което ги
е получила, в противен случай депозитът ще
покрие разходите за това от името на
продукцията.
9. Всички екипи трябва да използват
одобрени маски (KN-95 и хирургически
маски). Лентите за глава и шаловете не са
одобрени за снимачна площадка.

8. Cleanliness is one of the keys to reducing the
spread of the virus. The studio introduces a
deposit for "cleaning" for each location, which the
production uses and which deposit will be
returned after the completion of the shooting and
after signing an acceptance protocol by a
representative of Nu Boyana Film JSC. The
amount of the deposit will depend on the space
used by the production. We expect that each
production will leave the premises in the condition
in which it was received; otherwise the deposit
will cover the costs on behalf of the production.

9. All teams must use approved masks (KN-95
and surgical masks). Headbands and scarves are
not approved for the set.

II. За проекти, наемащи оборудване,
II. For projects renting equipment, props,
реквизит, костюми, превозни средства или costumes, vehicles or other studio services:
други услуги от студиото:
1. Списък на всички екипи, които ще
1. A list of all teams that will enter the premises to
влизат в помещенията, за да подготвят и prepare and load equipment must be provided in
товарят оборудване, трябва да бъде представен advance so that access to the studio is provided.
11

предварително, за да се осигури достъп на
територията на студиото. Списъкът трябва да
бъде изпратен на Цветомира Василева:
lab@b2yproductions.com с копие до Милена
Харачерева: milena.harachereva@nuboyana.com.
Списъците трябва да са придружени и от копие
на документ по т. II. т.1. и т.2 или да се
съгласуват за изпълнението на т.II, т.3 за
определяне на времето за явяване на заявителя
със
сертифицирана
лаборатория
или
Медицински център, одобрени от студиото.
Студиото организира мобилно звено за
полагане на тестове от мобилната лаборатория
или Медицински център. Мобилният блок е
разположен на паркинга „300” или на друго
посочено предварителнао място.

The list should be sent to Tsvetomira Vasileva:
lab@b2yproductions.com and
Milena
Harachereva:milena.harachereva@nuboyana.com
shall be cced. Lists shall be attached to a copy of a
document per art.II. items 1 and 2 or to be
coordinated for conduct per art.II. item 3 for
setting the time for appearance of the applicant
with the certified laboratory or the medical center
as approved by the studio. The Studuio shall
organize a mobile unit for making test from the
mobile lab or the medical center. The mobile
block shall be located onto the parking 300 area or
onto another pre-set location.

2. Оборудването ще бъде подготвяно от
отделите на студиото за отдаване под наем и ще
бъде разполагано в буферна зона, определена за
всеки отдел, откъдето екипът ще може да го
взима.

2. The equipment will be prepared by the
departments of the studio for rent and will be
located in a buffer zone designated for each
department, from where the team will be able to
pick it up.

3. Ще се прилага такса за дезинфекция
в зависимост от вида и размера на наетото
оборудване. Цялото оборудване се освобождава
от складовете дезинфекцирано и ще бъде
дезинфекцирано отново за следващия клиент
при връщането му.

3. A disinfection fee will apply depending on the
type and size of equipment rented. All equipment
is released from the warehouses disinfected and
will be disinfected again for the next customer
upon its return.

4. Ако не можете да осигурите лице,
което да изпълни изискванията на т. II от
настоящата инструкция, ние ще направим
всичко възможно да ви доставим
оборудването. Таксата за доставка ще бъде
предварително одобрена въз основа на
спецификата на доставката.

4. If you are unable to provide a person to perform
the requirements as set in art. II hereo, we will do
our best to deliver the equipment to you. The
delivery fee will be pre-approved based on the
specifics of the delivery.

Всички тези такси се прилагат в минимален
размер, за да можем да обслужваме
продукциите по най-добрия начин и да не
добавяме допълнителни разходи към
бюджетите без абсолютната необходимост от
това.

All these fees are applied in a minimum amount so
that we can service the productions in the best way
and not add additional costs to the budgets without
the absolute need for it.

Студиото запазва правото си да откаже достъп
по своята територия за продукции и лица,
които не спазват националните правила и
разпоредби и тези на студиото за ограничаване
на разпространението на SARS 2 / COVID-19.

The studio reserves the right to refuse access on its
territory to productions and persons who do not
comply with national rules and regulations and
those of the studio to limit the spread of SARS 2 /
COVID-19.

Въпреки, че тези мерки са предприети от
самото студио, ние силно препоръчваме да ги

Although these measures are taken by the studio
itself, we strongly recommend that you follow
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спазвате във всички ваши продукции. Целта е
да направим България безопасна работна
среда, а не само „Ню Бояна филм” АД.

III.

ДИСТАНЦИЯ

them in all your productions. The goal is to make
Bulgaria a safe working environment, not just Nu
Boyana Film JSC.

III. DISTANCE

1. БЕЗ ПОСЕТИТЕЛИ: До снимачната
площадка, офиса или работилниците на
продукцията, студията не трябва да бъдат
допускани никакви лица, които не е
необходимо да бъдат на тези места. На
снимачната площадка трябва да бъдат
допускани единствено участниците и
основният екип.

1. WITHOUT VISITORS: No persons who do
not need to be in these places should be allowed
on the set, in the office or in the production
workshops. Only participants and the main team
should be allowed on the set.

2. Физическото присъствие на екипа
да бъде ограничено само до най-необходимите.

2. The physical presence of the team should be
limited to the most necessary.

3. Да се спазва дистанция между хората от 2 3. Keep a distance of 2 meters (6 feet) between
метра (6 фута), освен, ако нарушаването и е people, unless it is absolutely necessary to break
абсолютно необходимо.
it.
4. 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 Прически, Грим, Звук, Реквизит или Гардероб.
Всички трябва да бъдат с маски и ръкавици,
когато си взаимодействат с участниците.
5. Ръкостискането е забранено
насърчава
се
използването
безконтактни методи за поздрав.

на

5. Handshake is prohibited - the use of other
други non-contact greeting methods is encouraged.

6. На участниците и екипа се напомня
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.)
IV.

4. To increase the physical space between the
actors and the team members. No member of the
team should be close to the actors, unless he is
part of the departments - Hairstyles, Makeup,
Sound, Props or Wardrobe. Everyone should wear
masks and gloves when interacting with
participants.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

6. Participants and the team are reminded to
maintain social distance outside the workplace (for
example, to refrain from unnecessary travel or
visits to crowded places such as bars, restaurants,
cinemas, supermarkets or shopping malls, etc.)

IV. DISINFECTION

Задължително е да се следват правилата за It is mandatory to follow the rules of personal
лична хигиена по време на работа!
hygiene at work!
1. Хигиена на ръцете – актьорският
състав и екипът следва да измиват ръцете си
със сапуни вода за минимум 20 секунди когато
са замърсени, след кихане или кашлица, преди
хранене, след използване на тоалетна и т.н.,

1. Hand hygiene - the cast and crew should wash
their hands with soap and water for at least 20
seconds when contaminated, after sneezing or
coughing, before eating, after using the toilet, etc.,
as described in Annex 3 of current instructions
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съгласно описаното в Приложение 3 от when washing is not possible, use hand sanitizers.
настоящата инструкция Когато измиването е
невъзможно, използвайте дезинфектанти за
ръце.
2. Стойки с дезинфектанти за ръце –
2. Hand sanitizer stands - Disinfectant gel stands
стойките с гел за дезинфекция трябва да бъдат should be placed near workshops and offices,
поставени в близост до работилниците и dining areas and on the set.
офисите, местата за хранене и на снимачната
площадка.
3. 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.
4. Дезинфекция на локации или външни
декори – при снимки на обществено място в
града и/или на място с висока концентрация на
хора, се препоръчва да се обмисли
дезинфекцията на пространството
чрез
пръскане. Световната Здравна Организация не
препоръчва дезинфекция на улици и тротоари
като мярка срещу COVID-19, поради бързата
деактивация на използваните дезинфектанти и
пропускливата структура на тези повърхности.

3. Personal disinfection - if the scene to be filmed
is long, team members must carry small pocket
bottles of disinfectant or disinfectant wipes so that
they do not have to leave the field to go to the
disinfectant stands.

5. 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.

5. Disinfection of shooting studios - at the end of
each shooting day, disinfection of surfaces should
be performed by spraying. If there is time and it is
safe, it is recommended that such disinfection be
performed during the shooting day.

6. Почиствайте и дезинфекцирайте
всички повърхности включително често
докосвани такива (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 съгласно приложение №4
от настоящата инструкция.

6. Clean and disinfect all surfaces, including
frequently touched ones (sink taps, light switches,
handles, locks, buttons, etc.) every 1 hour during
operation, as well as at the end of each working
day according to Annex №4 of this instruction.

7. 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.

7. Shooting in vehicles - The production must
ensure disinfection of the vehicles, as well as of
the vehicles that transport the film crew and
participants to the field.

4. Disinfection of locations or outdoor scenery when photographing a public place in the city and
/ or a place with a high concentration of people, it
is recommended to consider disinfection of the
space by spraying. The World Health
Organization does not recommend disinfection of
streets and sidewalks as a measure against
COVID-19, due to the rapid deactivation of
disinfectants used and the permeable structure of
these surfaces.

8. Дезинфекция на работното място –
8. Workplace Disinfection - The Makeup /
отделите Грим/Прически и Костюми трябва да Hairstyles and Costumes departments must
дезинфекцират работните си плотове и disinfect their worktops and acting chairs.
столовете за актьори.
The office team must disinfect their work desks,
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Екипът в офисите трябва да дезинфекцира as well as surfaces that are often used.
работните си бюра, като и повърхности, които
са често използвани.
9. Дезинфекция на техниката – хората
от екипите на отдели Камера, Грип,
Осветление, Звук и други, които използват
обща техника, трябва регулярно да я
дезинфекцират.
Честотата
зависи
от
индивидуалната оценка на риска.

9. Disinfection of the equipment - the people
from the teams of the Departments Camera, Make
Up, Lighting, Sound and others, who use common
equipment, must regularly disinfect it. The
frequency depends on the individual risk
assessment.

10. Disinfection of costumes and props - it is
10. Дезинфекция на костюми и реквизит
important that the costumes and props are
- важно е костюмите и реквизитът да се subjected to regular disinfection. The frequency
подлагат на редовна дезинфекция. Честотата will depend on the individual risk assessment.
ще зависи от индивидуалната оценка на риска.
V.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ
СРЕДСТВА

VI.

PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT

1. Маска за лице (предпазва
другите). Всеки член на екипа е длъжен да
носи маска за лице съгласно приложение №5
от настоящата инструкция, одобрените маски
са (KN-95 или хирургически маски).
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.

1. Face mask (protects others). Each member of
the team is obliged to wear a face mask according
to Annex №5 of this instruction, the approved
masks are (KN-95 or surgical masks).

2. Банданите не са одобрени за
продукциите.

2. Bandanas are not approved for productions.

This also applies to anyone present on the set,
including external suppliers or subcontractors. It is
recommended that masks be worn outdoors during
work.

3. Актьори, Каскадьори и Статисти
3. Actors, Stuntmen and Extras must wear
трябва да носят одобрените маски (KN-95 approved masks (KN-95 or surgical masks)
или хирургически маски), когато не са пред when not in front of the camera.
камерата.
4. Хората трябва да носят свои
4. People should wear their own masks (KN-95 or
собствени маски (KN-95 или хирургически surgical masks), especially if they have specific
маски), особено ако имат конкретни preferences.
предпочитания.
5. The production will provide masks to people
5. Продукцията ще осигури маски на
who do not have their own.
хората, които нямат свои собствени.
VI.

ПРЕВЕНЦИЯ

1. Продукцията трябва да се увери, че се
взимат
подходящите
и
задължителни
санитарни мерки във всеки департамент, с
помощта на продуцента, началниците на

VI. PREVENTION
1. The production must ensure that appropriate
and compulsory sanitary measures are taken in
each department, with the assistance of the
producer, heads of departments and managers.
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отделите и мениджърите.
2. „Ню Бояна филм“ АД определя
2. Nu Boyana Film JSC appoints a team of
Екип от инспектори COVID-19, които ще COVID-19 inspectors to be hired by
бъдат наемани от продукциите,
за productions, for the full compliance with the
цялостното съблюдаване на мерките.
measures.
3. Гримьорите/ Фризьорите трябва да
3. Make-up artists / hairdressers must use an
използват индивидуален комплект гримове за individual set of make-up for each of the main
всеки актьор от главните роли.
actors.
4. Актьорите в епизодични роли ще
4. Actors in cameo roles will be asked to bring
бъдат помолени да донесат собствени гримове their own makeup and costumes if possible.
и костюми ако това е възможно.
5. Статистите ще бъдат помолени да
5. Extras will be asked to bring their own makeup
донесат собствени гримове и костюми и and costumes and props if possible.
реквизит ако това е възможно.
VII. Ограничаване на
разпространението между работещите:

VII. Restricting the spread among workers:

Като основно действие се прилага
действащите
заповеди
на
МЗ
/Министерството на здравеопазването/,
„Процедура за организация и действие при
констатиран болен от COVID-19 на
територията на Ню Бояна филм АД“ и
кратки стъпки за действие.

The main orders are the current orders of the
MH / Ministry of Health /, "Procedure for
organization and action in case of a COVID-19
patient diagnosed on the territory of Nu
Boyana Film JSC" and short steps for action.

1.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 приемат като излекуван. Въпреки
това ще му бъде изискан документ за
отрицателен PCR тест или отрицателен бърз
антигенен резултат 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 и да си останат
удома, като близко контактни лица.
2. Отделяне на заразените лица:
Лицата, които проявят симптоми (например

1. Sick people to stay at home!
People who have symptoms (i.e. fever, runny
nose, cough or shortness of breath, etc.) should
notify their department head or studio
management and stay at home. Infected persons
must not return to work until the criteria for home
isolation have been met in accordance with the
provisions of the Bulgarian Health Authorities.
Such a person cannot return to work until the
Bulgarian Health Authorities accept him as cured.
However, he will be required to have a negative
PCR test document or a negative rapid antigen
result to be re-admitted.
Individuals who are healthy but have a COVID-19
family member at home should notify their
department head or studio management and stay at
home as close contact persons.

2. Separation of infected persons:
Persons who show symptoms (e.g. fever, runny
16

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 се
прилага действаща процедура за организация и
действие при констатиран болен от COVID-19
на територията на Ню Бояна филм АД и кратки
стъпки за действие.

nose, cough or shortness of breath, etc.) on arrival
at work or during the working day should be
immediately separated from the rest of the team
and sent home.
If it is confirmed that a person from the studio
staff is infected with COVID-19 infection, an
effective procedure for organization and action is
applied in case of a COVID-19 patient found on
the territory of Nu Boyana Film JSC and short
steps for action.

3.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.

3. Waste management - disposable face masks,
gloves, etc. must be treated as hazardous waste.
The studio places containers with pedals on its
territory, a sign with a sign for biological danger.

VIII. Отделяне на заразените лица:

VIII. Separation of infected persons:

Като основно действие са действащите
Заповеди на МЗ /Министерството на
здравеопазването/, действаща „Процедура
за организация и действие при констатиран
болен от COVID-19 на територията на „Ню
Бояна филм АД“ и кратки стъпки за
действие.

The main action is the current Orders of the
MH / Ministry of Health /, acting "Procedure
for organization and action in case of a patient
diagnosed with COVID-19 on the territory of
Nu Boyana Film JSC" and short steps for
action.

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.

Persons who show symptoms (e.g. fever, runny
nose, cough or shortness of breath, etc.) on arrival
at work or during the working day should be
immediately separated from the rest of the team
and sent home.

Ако се потвърди, че човек от екипа е заразен с
COVID-19 инфекция, продукцията е длъжна да
информира 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-CoV2, съгласно предписанията на Българските
Здравни Власти.

If it is confirmed that a member of the team is
infected with a COVID-19 infection, the
production is obliged to inform the team members
about their possible exposure to COVID-19. The
production must perform immediate tests on the
entire cast and crew. The product must disinfect
all areas that have been in contact with the person
positive for SARS-CoV-2, according to the
instructions of the Bulgarian Health Authorities.

IX.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

IX. IMPLEMENTATION OF THE
MEASURES
1. На територията на „Ню Бояна филм" 1. The territory of Nu Boyana Film JSC shall
АД влизат лица
be entered by individuals
1.1. Ваксинирани или преболедували
1.1.are vaccinated or of former COVID-19 illness,
COVID-19, удостоверено с валиден цифров certified through a valid, digital COVID EU
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COVID сертификат на ЕС за ваксинация/ Certificate of vaccination or a former illness, or a
преболедуване или аналогичен на тях similar document, and a valid pass for the territory
документ и издаден валиден пропуск за of Nu Boyana Film JSC.
територията на Ню Бояна филм АД.
1.2. Представят отрицателен резултат
от проведено до 72 часа преди влизане в
обекта/мероприятието изследване по метода на
полимеразно верижна реакция за COVID-19
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди
влизане
в
обекта/
мероприятието),
удостоверено чрез валиден документ и издаден
валиден пропуск за територията на Ню Бояна
филм АД.

1.2. present a negative result from a test made per
the metod of the polymerasic chain reaction for
COVID-19, within 72 hours prior the entry into
the site/event (or a rapid antigen test made within
48 hours prior the entry into the site/event),
certified by a valid document and a valid pass for
the territory of Nu Boyana Film JSC.

1.3. Дали отрицателен PCR резултат до
72 часа или бърз антигенен тест до 48 часа,
при направен тест от СМДЛ / Самостоятелна
медико-диагностична
лаборатория/,
регистрирана Чл. 8, ал.1. т.3 от ЗЛЗ /Закон за
лечебните заведения/, както и при отрицателен
бърз антигенен резултат, при направен тест от
медицински център посочени от „Ню Бояна
филм“ АД и издаден валиден пропуск.

1.3.Of a negative PCR result within 75 hours or a
rapid antigen test within 48 hours, with a test
performed by IMDL / Independent Medical
Diagnostic Laboratory/, registered in Article 8,
paragraph 1, item 3 of the LME. / Law on Medical
Establishments /, as well as in case of a negative
fast antigenic result, when a test was performed by
a medical center indicated by NU BOYANA Film
JSC and with issued valid pass.

1.4. Всяка една продукция може
да предприеме допълнителни мерки освен
задължителните в т.II и т.IXт.1 като
прилага т.II, т.3 или т.IXт.1.3. в интензитет
не по малък от посочения в нея.

1.4.Any production may undertake additional
measures besides those as set in art..II,
applying art.II, item 3 in an intensity than the
one as set therein.

2. БЕЗ ПОСЕТИТЕЛИ:
Продукцията трябва да работи в условия на
„затворен
терен“
и
да
ограничава
присъствието до минимум необходимите
актьори и екип.

2. NO VISITORS:
The production must work in a "closed field" and
limit the presence to a minimum of the necessary
actors and team.

.

3. During the filming - to ensure the separation of
3. По време на снимките - да се
осигури отцепване на терена, за да се the terrain to prevent the entry of unauthorized
предотврати влизането на неоторизирани екип team or persons.
или лица.
4. 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

4. Measurement of body temperature - each
participant and team member must undergo a
temperature measurement with a non-contact
thermometer before the start of the shooting day
and before entering the set. All persons arriving
after the start of the working day, including
subcontractors, are subject to a temperature
measurement on arrival. Body temperature limits
should be in accordance with country-specific
health regulations.
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съответствие със специфичните за страната
здравни разпоредби.
Резултатите от измерването на телесната
температура на всеки член от екипа и The results of the body temperature measurement
участниците трябва да бъдат записани в of each team member and participants must be
документ.
recorded in a document.
5. Организация на пространството
да се вземат предвид изискванията за поголямо 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.

5. Organization of space - to take into account
the requirements for more space in public places
so that team members can keep the necessary
distance. At the same time, there must be enough
space for the team to eat so that they can be
separated from each other. It is recommended to
use portable chairs in front of standard benches.

6. 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.

6. Separation of specific groups from the team key team members, actors and other positions that
are difficult to replace should be separated from
the rest of the team (e.g. they should have their
own costume room, dressing room, catering area,
etc.).

7. 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.

7. Catering - it is necessary to ensure that the
food can be distributed in boxes so that each
member of the team, after taking their food, can
move away from the catering and follow the rule
of social distance. It is important to ensure that
team members have enough space during meals
to follow the rules of social distance (including
during snacks). It is not necessary to have more
than one place to eat, provided that all dishes,
including the main ones, are packaged
separately.

The specific measures may vary according to the
project and must be tailored according to an
individual risk assessment.

8. Обмислете организиране на
8. Consider arranging food delivery to the relevant
доставка на храна до съответните отдели. departments. Orders placed for catering at the
Поръчки, направени към кетъринга в beginning of each day or from the previous one.
началото на всеки ден или от предходния.
Елиминирайте зоните за самообслужване
(вкл. кафе).
Не предоставяйте купи с непакетирани храни
или стоки.
Не предоставяйте плодове, които не са

Eliminate self-service areas (including coffee).
Do not provide bowls with unpackaged food or
goods.
Do not provide fruit that is not individually
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опаковани индивидуално.
Не предоставяйте плата за споделяне (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.

packaged.
Do not provide the fabric for sharing (cheese and
biscuits, etc.).
Avoid sharing items such as menus or seasonings
such as salt and pepper flavorings. Such items
should be disposable.

9. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МЕРКИ:
9.1. Средствата за дезинфекция на
ръцете трябва да бъдат видими и налични на
снимачната площадка, офисите и студиата. Да
се напомня на участниците и екипа да мият
ръцете си често със сапун и вода, съгласно
Приложение 3 от настоящата инструкция.
9.2. Продукцията да осигуряват
еднократни, дезинфекционни кърпички, така
че често използваните повърхности да могат да
бъдат избърсвани от участниците/ екипа преди
всяка употреба.
9.3. Да се поставят средства за
дезинфекция на ръцете на няколко места, за да
насърчите хигиената на ръцете.
9.4. Дезинфекционните препарати за
трябва да са със дезифектант одобрен от
Българските Здравни Власти, ефективен срещу
COVID-19. Преди дезинфекция, повърхностите
следва да бъдат почиствани. Подовете могат да
бъдат третирани с разтвори на хлорна основа.
10. Поддържайте добра вентилация.
Дръжте прозорците и вратите отворени, ако
това не е възможно - отваряйте периодично, за
да циркулира въздухът.
11. Дезинфекцирайте превозните
средства.
12. 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.
13. Необходима документация- всяка
продукция трябва да прилага тези мерки
според своята оценка на риска, като изисква
същото от своите доставчици.
14. Преди да започнат 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.

9. DISINFECTION MEASURES:
9.1. Hand sanitizers must be visible and available
on the set, offices and studios. Remind
participants and team to wash their hands
frequently with soap and water, according to
Annex 3 of this instruction.
9.2. Production to provide disposable disinfectant
wipes so that frequently used surfaces can be
wiped by participants / team before each use.

9.3. Apply hand sanitizers in several places to
promote hand hygiene.
9.4. Disinfectants must have a disinfectant
approved by the Bulgarian Health Authorities,
effective against COVID-19. Before disinfection,
the surfaces should be cleaned. Floors can be
treated with chlorine-based solutions.
10. Maintain good ventilation. Keep windows
and doors open, if this is not possible - open
periodically to allow air to circulate.
11. Disinfect vehicles.
12.Refuse management - disposable face masks,
gloves, etc. should be treated as hazardous waste used should be placed in separate sturdy plastic
bags and collected with protective gloves and then
disposed of.
13. Required documentation - each production
must apply these measures according to its risk
assessment, requiring the same from its suppliers.
14. Before filming begins, production and
suppliers should be aware of the risks and safety
precautions when taking pictures (not just in terms
of the risk of contamination). This acquaintance
must be confirmed in writing, for example by
signing the attendance list, during the briefing or
declaration of briefing.
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15. 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 за тези
специфики.
16. 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 SARSCoV-2, както и да бъдат упоменати
отговорностите и санкциите, които ще понесат
в случай на неспазване.

15. All departments not explicitly
mentioned in this document must apply the basic
rules described above. Each head of department is
obliged to prepare separate specific briefings for
COVID 19 corresponding to the specifics of the
department and the project. These briefings should
be subject to the general rules described above,
but describe the department-specific measures that
will be taken based on the individual risk
assessment (e.g. materials that need to be sprayed,
wiped or quarantined for 24 hours, etc.). Each
department head is required to instruct team
members from their department on these specifics.

16. The contracts of the participants and the team
must impose an obligation to comply with these
measures, as well as consent to perform periodic
testing for SARS-CoV-2, as well as to mention the
responsibilities and sanctions they will bear in
case of non-compliance.

Препоръчва
се
поставянето
на It is recommended to place information boards
информационни табла на снимачната on the set.
площадка.

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.

If one of the team members or subcontractors
violates or refuses to comply with the
prescribed security measures, he will be fired.
Full support from producers will be crucial in
implementing these measures.

Up-to-date data are available on the following
Актуални данни са на разположение на websites:
следните интернет страници:
https://coronavirus.bg
https://coronavirus.bg
https://www.who.int
https://www.who.int
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.mh.government.bg/bg/informaciyahttps://www.mh.government.bg/bg/informaciya-zaza-grazhdani/informaciya-otnosno-noviyagrazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronaviruskoronavirus-2019-ncov/ https://www.nfc.bg
2019-ncov/
https://www.nfc.bg
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Приложение №2

Annex №2
Algorithm of disinfection events at workplaces
Алгоритъм
на
дезинфекционните or other sites in the conditions of epidemic
мероприятия на работните места или други spread of COVID-19
обекти, в условията на епидемично
разпространение на COVID-19
1. Избор на дезинфектант
1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва
да е разрешен от Министерство на
здравеопазването.
1.2. В зависимост от обектите и повърхностите,
които ще бъдат третирани, дезинфектантите
трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2
„Дезинфектанти и алгициди, които не са
предназначени за пряка употреба върху хора
или животни“ и/или Продуктов тип 3
„Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип
4 „Област на употреба, свързана с храни и
фуражи“.
1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в
областта на приложение на който е вписано
вирусоцидно
или
ограничено/частично
вирусоцидно действие.
1.4. Препоръчително е да се избере
дезинфектант, постигащ ефективност при
пократко време на въздействие (до 15 минути).
2. Установяване на критични точки и
кратност на обработките
2.1. За всеки обект се определят критичните
точки, които подлежат на дезинфекция.
Критични точки са всички повърхности,
свързани със поток на хора, както и често
докосваните повърхности (бюра, чинове,
дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в
градския транспорт; ключове за осветление,
бутони на асансьори, банкомати; парапети;
фитнес уреди; гишета за обслужване на
пътници/клиенти; стационарни телефони и
апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии,
мивки, кранове и много други често
докосвани с ръцете повърхности, в
зависимост от спецификата на всеки
обект/работно място, подови покрития).
2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на
периодична дезинфекция.
2.3. При наличие на потвърден случай на
COVID-19 в обекта/офиса се извършва
почистване и дезинфекция на повърхности
влезли в контакт със заболялото лице,
работното помещение, общите части.
3.
Начини
на
приложение
на
дезинфектантите

1. Choice of disinfectant
1.1. The disinfectant to be chosen must be
approved by the Ministry of Health.
1.2. Depending on the sites and surfaces to be
treated, disinfectants must be authorized for
Product Type 2 "Disinfectants and algaecides not
intended for direct use on humans or animals" and
/ or Product Type 3 "Veterinary Hygiene" and /or
for Product-type 4 "Food and feed use area".

1.3. It is necessary to choose a disinfectant in the
field of application of which is registered virocidal
or limited / partial virocidal action.
1.4. It is advisable to choose a disinfectant that
achieves effectiveness with a short exposure time
(up to 15 minutes).
2. Establishment of critical points and
frequency of treatments
2.1. The critical points to be disinfected are
determined for each site. Critical points are all
surfaces related to the flow of people, as well as
frequently touched surfaces (desks, door
handles, windows, handles in public transport;
lighting switches, elevator buttons, ATMs;
railings; fitness equipment; counters for
passenger / customer service; landline
telephones and appliances, touch screens, toilet
bowls, sinks, faucets and many other handtouched surfaces, depending on the specifics of
each site / workplace, floor coverings).

2.2. Critical points are subject to periodic
disinfection daily.
2.3. In the presence of a confirmed case of
COVID-19 in the site/office cleaning and
disinfection of surfaces in contact with the
infected person, the workroom, common areas is
performed.
3. Methods of application of disinfectants
Disinfectants can be ready for use, which are
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Дезинфектантите могат да бъдат готови за
употреба, които директно се нанасят върху
повърхностите или концентрати, от които
трябва да се изготвят работни разтвори преди
употреба.
3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони,
клавиатури, бюра и др.)
3.1.1. Препоръчително е използването на
дезинфектанти под формата на спрей, които са
готови за употреба.
3.1.2. Повърхностите директно се опръскват
със спрея или се обтриват с чиста
кърпа/тампон, предварително напоена с
дезинфектанта.
3.1.3. Малките повърхности могат да се
обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи,
като използваните дезинфекциращи кърпи се
събират и изхвърлят съгласно указанията на
производителя.
3.2. Големи повърхности (стени, подове,
работни плотове и др.):
3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за
големи повърхности, могат да са под формата
на
концентрат, от който преди употреба
трябва да се изготви работен разтвор или в
готова форма за употреба.
3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се
извършва
съгласно
указанията
на
производителя и/или съгласно начина на
употреба посочен на етикета.
3.2.3. Стриктно трябва да се спазват
посочените на етикета разходна норма и време
на въздействие.
3.2.4. Стриктно трябва да се спазват
специфичните изисквания, ако има такива
посочени на етикета, за необходимост от
проветряване, последващо забърсване или
изплакване на повърхностите с питейна вода,
време на достъп на хора и животни до
третираните помещения и др.
3.3.
Подлежащите
на
дезинфекция
повърхности могат да се обработват по
различен начин, в зависимост от избрания
дезинфектант и вида на самите повърхности
при стриктно спазване указанията на
производителя.
4. В зависимост от вида на обекта може да се
използват като допълнение към химичните
методи на дезинфекция и физични методи
(бактерицидни лампи и др.)

applied directly to the surfaces or concentrates
from which working solutions must be prepared
before use.

3.1. Small surfaces (handles, buttons, keyboards,
desks, etc.)
3.1.1. It is recommended to use ready-to-use spray
disinfectants.
3.1.2. Surfaces are sprayed directly or wiped with
a clean cloth/swab pre-soaked in disinfectant.

3.1.3. Small surfaces can also be wiped with
disinfectant wet wipes, and the disinfectant wipes
used are collected and disposed of according to the
manufacturer's instructions.
3.2. Large surfaces (walls, floors, worktops, etc.):
3.2.1. Disinfectants intended for large surfaces
may be in the form of a concentrate from which a
working solution must be prepared before use or
in a ready-to-use form.
3.2.2. The working solution is prepared according
to the manufacturer's instructions and / or
according to the method of use indicated on the
label.
3.2.3. The consumption rate and exposure time
indicated on the label must be strictly observed.
3.2.4. The specific requirements, if any, indicated
on the label, for the need for ventilation,
subsequent wiping or rinsing of the surfaces with
drinking water, time of access of people and
animals to the treated premises, etc. must be
strictly observed.

3.3. Surfaces to be disinfected can be treated in
different ways, depending on the disinfectant
chosen and the type of surfaces themselves, in
strict accordance with the manufacturer's
instructions.
4. Depending on the type of site, they can be used
in addition to chemical methods of disinfection
and physical methods (bactericidal lamps, etc.)
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Приложение №3

Annex №3

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

Instructions for proper hand hygiene

I.

Ръцете се мият винаги:

I. Hands are always washed:

1.

Когато са видимо замърсени.

1. When visibly contaminated.

2.

След кихане или кашляне.

2. After sneezing or coughing.

3.
Преди, по време на и след приготвяне 3. Before, during and after cooking.
на храна.
4.
Преди хранене.
4. Before eating.
5.
След ползване на тоалетна.
6.
След досег с животни или техни 5. After using the toilet.
изпражнения.
6. After contact with animals or their faeces.
7.
При непосредствена грижа за болен.
7. In immediate care of the sick.
II.
Ръцете се мият 20 секунди с вода и
сапун.
II. Wash hands for 20 seconds with soap and
III.
При невъзможност за измиване, се water.
използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно
или
частично/ограничено
вирусоцидно III. If it is impossible to wash, use a hand sanitizer
действие за обтриване на сухи ръце с with virocidal or partial / limited virocidal action
продължителност съгласно указанията за to wipe dry hands with duration according to the
употреба на производителя, като се обръща manufacturer's instructions, paying special
специално внимание на палците, между attention to the thumbs, between the fingers,
пръстите, върховете на пръстите, гърба на fingertips, back of the palms. ).
дланите).
IV.
При невъзможност за измиване, се
използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно
или
частично/ограничено
вирусоцидно
действие за обтриване на сухи ръце с
продължителност съгласно указанията за
употреба на производителя, като се обръща
специално внимание на палците, между
пръстите, върховете на пръстите, гърба на
дланите).

IV. If it is impossible to wash, use a hand sanitizer
with virocidal or partial / limited virocidal action
to wipe dry hands with duration according to the
manufacturer's instructions, paying special
attention to the thumbs, between the fingers,
fingertips, back of the palms. ).

V. Allow hands to dry after the required contact
V.
Ръцете се оставят да изсъхнат след time for skin treatment indicated on the
изтичане на необходимото време за контакт за disinfectant label.
обработка на кожата, посочено на етикета на
дезинфектанта.
.
Приложение №4

Annex №4

Инструкция за правилно носене на лицева
маска
1.
Защитната маска трябва да покрива
изцяло носа и устата - от основата на носа до

Instructions for proper wearing of a face mask
1. The protective mask should completely cover
the nose and mouth - from the base of the nose to
the chin.
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брадичката.
2.
Преди поставяне на маската ръцете се
измиват със сапун и вода или се обриват с
дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3.
Защитната маска за лице се сваля отзад
напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и
се избягва докосването на предната й страна.

2. Before applying the mask, wash your hands
with soap and water or shave with an alcoholbased hand sanitizer.
3. Remove the face mask from back to front by
grasping its ties (elastics) and avoiding touching
its front.

4.
След сваляне на маската ръцете
незабавно се измиват със сапун и вода или се 4. After removing the mask, wash your hands
обтриват с дезинфектант за ръце.
immediately with soap and water or wipe with
hand sanitizer.
5.
Защитната маска за лице за еднократна
употреба се изхвърля в кош за биологични 5. The disposable face mask shall be disposed of
отпадъци, веднага след сваляне.
in a bio-waste bin immediately after removal.

6.
Защитните маски от текстил за
многократна употреба е необходимо да се
обработват по следния начин:
а)
чрез
изпиране
с
гореща
вода
(термодезинфекция) и перилен препарат
(детергент)
при температура на водата 60-90 °С за не помалко от 20 минути;
б) чрез изпиране с хладка вода при
температура под 60°C с препарати с
дезинфекциращо
действие
(биоциди)
с
концентрация
съгласно
указанията
на
производителя (химио-термодезинфекция).

6. Reusable textile masks need to be treated as
follows:
a) by washing with hot water (thermodisinfection) and detergent (detergent)at a water
temperature of 60-90 ° C for not less than 20
minutes;
(b) by washing with lukewarm water at a
temperature below 60 ° C with disinfectants
(biocides) at a concentration according to the
manufacturer's
instructions
(chemo-thermodisinfection).

7.
Защитната маска се сменя с нова 7. The protective mask is replaced with a new one
as soon as it is moistened.
веднага щом се навлажни.
8.
Защитните
маски
за
употреба не се носят повторно.

еднократна 8. Disposable protective masks are not reusable.
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