
▪ да мием редовно и старателно ръцете си

▪ да дезинфекцираме ръцете си, използвайки предвидените за 
това станции

▪ да носим маски за лице в производствените и 
непроизводствените участъци и да се стараем да не пипаме 
лицето си

▪ да спазваме добри хигиенни практики при кашляне и кихане

▪ да спазваме физическа дистанция от 2 метра, включително на 
обществени места като столови, съблекални и на местата за 
пушене

▪ да работим, без да излизаме от предвидените бариери и екрани

▪ да забраним на служителите да се придвижват между различните 
обекти 

Бъдете предпазливи, ваксинирайте се, защитете себе си и останалите
Работим заедно за да бъдем в безопасност

Докато се радваме на връщането на слънцето а националните 

и автономни правителства се стремят да облекчат 

ограниченията, започвайки в Англия на 19-ти юли, компанията 

се ангажира да пази нашите колеги и техните семейства в 

безопасност и добре, докато пандемията от коронавирус 

остава. За да постигнем това, ще продължим без изключение:

РАЗХЛАБВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА ВАС НА
РАБОТНОТО ВИ МЯСТО



▪ Ако развиете симптоми на КОВИД-19, се самоизолирайте 
незабавно и си направете PCR тест, дори и тези симптоми да са 
незначителни и независимо от вашия ваксинационен статус

▪ Трябва да се самоизолирате у дома, като си запазите час за тест и 
изчакате резултатите. Ако тестът ви е положителен, трябва да се 
самоизолирате

▪ Периодът на изолация включва деня, в който са започнали 
симптомите ви /или деня, в който ви е взет теста, ако нямате 
симптоми/ и следващите 10 пълни дни. Такъв е законът

▪ Ако са се свързали с вас от Службата за тестване и проследяване 
на Националната здравна система, трябва да следвате техните 
инструкции.

▪ Задължително трябва да продължите да давате информация на 
Dunbia за вашите планове за пътуване

▪ За онези, на които не е направена пълната ваксинационна програма 

o Ако пътувате до страни от жълтия списък, е необходимо да се 
направи тест на 2-рия и 8-мия ден от 10-дневната карантина 

o Ако пътувате до страни от зеления списък. Няма да имате право 
да се върнете на работа, докато не получите потвърждение за 
отрицателен резултат от PCR тест за Ковид. PCR тестът трябва да 
бъде направен 2 дни след завръщането ви във Великобритания

▪ Онези, на които е направена пълната ваксинационна програма, по 
закон са длъжни да си направят PCT тест най-късно на 2-рия ден след 
завръщането им във Великобритания. Няма да имате право да се 
върнете на работа, докато не получите потвърждение за отрицателен 
резултат от тест за Ковид. Това важи за пътуващи до страни както от 
жълтия, така и от зеления списък

▪ Независимо от ваксинационния статус, не се препоръчва пътуване до 
страни от червения списък поради високия риск от пренасяне на 
Ковид и задължителната карантина в официален обект за 
настаняване, утвърден от Правителството при завръщането във 
Великобритания 

ОЧАКВАМЕ ДА СЕ СПАЗВА СЛЕДНОТО

Бъдете предпазливи, ваксинирайте се, защитете себе си и останалите
Работим заедно за да бъдем в безопасност



Здравето, безопасността и благосъстоянието на всички служители, техните семейства и 

общностите, в които живеем, са от първостепенно значение при вземането на всички наши 

решения. 

Случаите на КОВИД-19 се увеличават значително и вече са 30,000 на ден.  

Всички ние носим персонална отговорност за ограничаване на разпространението на тази 

болест, тъй като тя продължава да поставя вас и вашето семейство в риск.

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ, ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ, ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ОСТАНАЛИТЕ

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ

Бъдете предпазливи, ваксинирайте се, защитете себе си и останалите
Работим заедно за да бъдем в безопасност


