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Вирусът се предава при пряк контакт чрез 
капчиците, които разпръсква във въздуха 
заразеният човек, когато кашля или киха, 
или при докосване на повърхности, на които 
е попаднал вирусът. COVID-19 може да 
живее върху повърхностите няколко часа, но 
се унищожава с обикновени дезинфектанти.

Как се заразяваме с 
коронавирус (COVID-19)?
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Какви са симптомите 
при заразяване с 
коронавирус? 
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Симптомите при заразяване с вируса включват висока 
температура, кашлица и затруднено дишане. В по-тежки 
случаи инфекцията може да причини пневмония или 
дихателна недостатъчност. В редки случаи болестта 
може да доведе до смърт.
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Симптомите са сходни с тези на грипа или 
обикновената настинка, които се срещат много по-
често от COVID-19. Ето защо, за да се разбере дали 
човек е заразен, е необходимо да се направи 
изследване. Важно е да се има предвид, че 
основните мерки за превенция на COVID-19 са 
същите, които се предприемат и при грип: често 
миене на ръцете и спазване на хигиената при 
кашляне и кихане (покриване на устата или носа със 
сгъвката на лакътя или с кърпичка, като кърпичката 
се изхвърля веднага в затворен контейнер за 
отпадъци). Освен това за сезонния грип има 
ваксина и затова е важно вие и детето ви да 
спазвате имунизационния календар.
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Това са четири предпазни мерки, които вие и 
вашето семейство можете да вземете, за да се 
избегне заразяване:
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Как мога да избегна 
риска от заразяване?

Да си миете ръцете често с вода и сапун или с 
дезинфектант, който съдържа най-малко 60% алкохол.
При кашляне или кихане да покривате устата и носа със 
сгъвката на лакътя или с кърпичка, като веднага 
изхвърляте кърпичката в затворен контейнер за отпадъци.
Да избягвате пряк контакт с човек, който е с настинка или 
показва симптоми на грип.
Да се обърнете към лекар, ако имате висока температура, 
кашлица или затруднено дишане.
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Използването на маска се препоръчва при 
наличие на дихателни проблеми (кашлица 
или кихане), за да се предпазят другите 
хора. Когато няма никакви симптоми, не е 
необходимо да се слага маска.

Ако носите маска, трябва да я използвате и 
да я изхвърляте по установения начин, за да 
се гарантира нейната ефикасност и да се 
избегне рискът от предаване на вируса.

Трябва ли да си  
слагам маска?
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Използването на маска обаче не е 
достатъчно, за да се избегне 
заразяването. Необходимо е 
ръцете да се мият често, да се 
закриват устата и носът при 
кашляне или кихане и да се избягва 
пряк контакт с човек, който е с 
настинка или показва симптоми, 
сходни с тези на грипа (кашлица, 
кихане или висока температура).



Това е нов вирус и все още няма достатъчно 
информация за начина, по който засяга децата и 
подрастващите. Известно е, че всеки човек може 
да се зарази независимо от неговата възраст, но 
до момента са регистрирани относително малко 
случаи на COVID-19 при деца и подрастващи. В 
редки случаи тази болест води до смърт и досега 
починалите хора са в напреднала възраст, с други 
съпътстващи заболявания.

Трябва да потърсите медицинска помощ, но не 
забравяйте, че в северното полукълбо сега е сезонът 
на грипа и някои от симптомите на COVID-19, като 
кашлица или висока температура, могат да бъдат 
сходни с тези на грипа или на обикновената 
настинка, които се срещат много по-често.

Засяга ли COVID-19 
децата и подрастващите?

Какво да направя, ако при 
моето дете се появят 
симптоми на COVID-19?
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Ако вашето дете показва симптоми, потърсете 
помощ от здравен специалист и следвайте 
неговите указания. Препоръчително е обаче, 
както и при други дихателни инфекции, като 
например грип, ако има симптоми, детето ви да 
остане вкъщи и да не посещава обществени 
места, за да не заразява други хора.

Трябва ли децата да спрат 
да ходят на училище?
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Важно е да се поддържа добра обща хигиена и 
хигиена на ръцете. Ръцете трябва да се мият 
често и да се спазва имунизационният календар, 
за да може вашето дете да е защитено от други 
вируси и бактерии, които причиняват болести.

Както и при други дихателни инфекции, като 
грип, трябва да потърсите лекарска помощ 
веднага след като вие или вашето дете 
започнете да проявявате симптоми и да 
избягвате обществените места (месторабота, 
училище, обществен транспорт), за да не 
заразите други хора.



Научете децата си да се грижат за себе си и да 
изградят правилни хигиенни навици за миенето на 
ръцете и при дихателни проблеми, които да 
прилагат на практика в училище и на други места: 
да си мият ръцете често (вж. по-долу), когато 
кашлят и кихат да закриват устата и носа си със 
сгъвката на лакътя или с кърпичка, която веднага 
да изхвърлят в затворен контейнер за отпадъци, и 
да не си докосват очите, устата или носа без преди 
това добре да са си измили ръцете.

Ако детето не показва никакви симптоми, като висока 
температура и кашлица, и ако няма официално 
предупреждение, свързано с общественото здраве, 
важно съобщение или друго уведомление по 
отношение на неговото училище, най-добре е то да 
продължи да ходи на училище.
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Трябва ли децата да спрат 
да ходят на училище?



Кой е най-добрият 
начин за миене на ръце?
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Мийте ръцете си често, особено преди хранене, след издухване 
на носа, кихане или кашляне и след ходене до тоалетна. Ако 
нямате вода и сапун, използвайте дезинфектант, който съдържа 
най-малко 60% алкохол. Ако ръцете са видимо мръсни, винаги ги 
мийте с вода и сапун.

Стъпка  1
Намокрете добре ръцете с вода.

Стъпка 2
Сложете достатъчно количество сапун 
върху мокрите ръце.

Стъпка 3
Търкайте цялата повърхност на ръцете, включително 
обратната част на ръката, мястото между пръстите и 
под ноктите в продължение най-малко на 20 секунди.

Стъпка 4
Изплакнете ръцете 
добре с обилно 
количество вода.

Стъпка 5
Избършете ръцете с 
чиста кърпа или с 
кърпа за еднократна 
употреба.



Всеки, който има намерение да пътува в чужбина, трябва 
да се информира за ситуацията относно пристигащите в 
държавата, за която пътува, за да се запознае с 
ограниченията за достъп, вероятността да е обявена 
карантина при влизане в държавата или да получи друго 
важно предупреждение. 

Освен предпазните мерки, които обикновено трябва да се 
вземат, когато се пътува, и за да избегнете поставянето под 
карантина или отказа за влизане в страната на произход, 
съветваме ви да се запознаете с актуалната информация 
относно COVID-19 на уебсайта на Международната 
асоциация за 
въздушен транспорт*, 
където е публикуван 
списък с държави 
и ограничителни мерки.

Какви предпазни мерки трябва
да вземат родителите или 
настойниците и децата, ако 
пътуват?

12 * <www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm>



По време на пътуването всички родители или настойници 
трябва да спазват стандартните мерки за хигиена, 
препоръчвани за тях и техните деца: да си мият ръцете 
често или да използват дезинфектант на алкохолна 
основа с най-малко 60% съдържание на алкохол, да 
спазват добра хигиена при кихане и кашляне (да си 
закриват устата и носа със сгъвката лакътя или с хартиена 
кърпичка и да изхвърлят веднага използваната кърпичка) 
и да избягват близък контакт с човек, който кашля или 
киха. Освен това се препоръчва винаги да носят със себе 
си дезинфектант за ръце, пакет кърпички за еднократна 
употреба и дезинфекциращи кърпички.

Друга важна препоръка е да почиствате седалката, 
облегалките за ръце, екрана и др. с дезинфекцираща 
кърпичка, след като вече сте в самолета или 
в друго превозно средство. Използвайте също 
дезинфекцираща кърпичка, за да почистите 
ключовете, дръжките на вратите, 
дистанционните устройства и др. 
в хотела или на друго място, 
където сте се настанили вие 
и вашите деца.
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Може ли бременна жена 
да предаде вируса на плода?
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Вирусът се предава при пряк контакт чрез капчиците, 
които разпръсква във въздуха заразеният човек, 
когато кашля или киха или при докосване на 
повърхности, на които е попаднал вирусът. COVID-19 
може да живее върху повърхностите няколко часа, но 
се унищожава с обикновени дезинфектанти.

До момента няма достатъчно 
доказателства, въз основа на които 
да се определи дали вирусът може 
да се предава от майката на плода 
по време на бременност, нито за 
последиците от това при бебето. 
Това е въпрос, който се проучва. 
Бременните жени трябва да 
спазват и да вземат адекватни 
предпазни мерки, за да се 
предпазят от излагане на вируса и 
да потърсят лекарска помощ, ако 
започнат да проявяват симптоми 
като висока температура,
кашлица или 
затруднено дишане.



Ако майката показва симптоми, но се чувства 
достатъчно добре, за да кърми бебето си, трябва да 
носи маска винаги, когато е близо до него (например, 
когато го кърми), да си мие ръцете преди и след 
контакт с детето и да почиства или дезинфекцира 
замърсените повърхности. При контактите с други 
хора, като например деца, тези предпазни мерки 
трябва да се спазват винаги, ако човек знае или има 
съмнение, че е заразен с COVID-19.

Ако майката е много болна, 
се препоръчва кърмата да 
се изцежда и да се дава 
на бебето с чашка и/или 
с чиста лъжичка, като във 
всеки момент се спазват 
същите предпазни мерки 
срещу заразяването.
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Безопасно ли е заразена 
майка да кърми бебето си?



Всички описани по-долу препоръки се отнасят за 
малки деца (до около 6-годишна възраст, в 
съответствие със степента на тяхната зрялост). При 
други възрастови групи трябва да имаме други 
подходи, съобразени с техните знания, които да им 
позволяват да разберат това, което им обясняваме.

Медиите и тревожните съобщения в социалните 
мрежи понякога изпреварват работата на 
семействата и учителите, принуждавайки ни да 
обясняваме неща, за които никога не сме вярвали, 
че ще се наложи да говорим с най-малките. 
Не е дошъл краят на света: просто трябва 
приоритетите да са много ясни.

Как да обясня на най-
малките какво е епидемия?

16
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От няколко седмици изглежда не се говори за 
нищо друго освен за COVID-19 („коронавирус”): 
по медиите, по улиците, в семействата, в 
училищата и дори в детските градини. Със 
сигурност не е най-подходящата тема за разговор 
с децата, но те самите търсят този разговор, 
защото са притеснени от напрежението, което 
усещат около себе си и имат нужда да говорят. 
Как можем да подходим към тази ситуация от 
гледна точка на образованието? 
Ако вече познавате нашите предложения за 
образование в областта на правата на детето, 
може би си представяте как: като разглеждаме 
темата, така че да бъдат защитени правата на 
децата, за които отговаряме. 
В този случай особено важно е да защитим 
тяхното право на закрила и здраве.

Коронавирусът малка 
гадинка с корона ли е? 
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Да ги предпазим от 
негативни емоции
Най-малките деца все още не са придобили 
достатъчно зрялост, за да могат да разберат някои 
биологични, социални и икономически аспекти на 
болестите. Обикновено когато говорим с тях за 
проблемите, свързани със здравето, използваме 
евфемизми и наричаме вирусите и бактериите 
„невидими гадинки”, казваме за болестта, че 
„няма страшно” и за болните хора, че „им е лошо”. 
Тези неточности не спомагат за тяхното научно 
образоване (за което все още има време), но 
помагат за друг много важен аспект в 
образованието на този етап — защитават техния 
емоционален комфорт.
Приоритет на този етап трябва да бъде именно 
предпазването на децата от цялата тази 
информация, която все още не могат да 
асимилират и която може да ги накара да развият 
безпокойство и страхове, дължащи се на 
неизвестността.
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Да не се допуска да гледат свързани с актуалната 
ситуация новини и репортажи със сензационна или 
негативна насоченост. 

Да не се допуска да бъдат излагани дълго време на 
новини, свързани с проблема, дори съдържанието 
им да е уместно. Времето, което отделяме на 
определен въпрос, също може да е израз на 
безпокойство, дори тонът да не е тревожен.

Да не се допуска да бъдат въвеждани в 
разговорите на възрастните относно ситуацията, 
особено ако са разпалени или изпълнени с шеги и 
двусмислия. Дори да не говорим на тях, децата 
знаят за какво разговаряме и правят собствените си 
изводи.

Да се отделя време за обясняване на това, което им 
е неизвестно и ги безпокои на език, съобразен с 
нивото им на разбиране, но без да ги заблуждаваме. 
Ако чувствате, че ви липсват средства за предаване 
на информацията, можете да потърсите някои от 
приказките, които се издават всяка година на тема 
здраве и болести, тъй като те позволяват на децата 
да преработват емоционалното въздействие чрез 
въображението си. В най-близката до вас 
библиотека или книжарница могат да ви препоръчат 
някои интересни заглавия.

В този смисъл е добре:



Да предпазим 
тяхното здраве
В този ранен момент от развитието на децата е много 
важно да се поставят основите на уменията за 
самозащита, които ще им позволят да бъдат отговорни 
към своето здраве и към здравето на другите хора 
през целия си живот. Не е необходимо задълбочено 
обсъждане на причините и последиците от болестите, 
за да започнем да възпитаваме у тях поведение на 
предпазване. Това реално е достъпно за децата от 
много ранна възраст, като освен това ще им позволи 
да развият усещане за самостоятелност и увереност в 
себе си: 
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Миене на ръцете с вода и сапун — не само да се 
научат да си мият добре ръцете, но и да 
придобият навика и умението да изискват и да 
насърчават тази потребност в различни ситуации 
(например да подсещат други деца за това в 
ресторант и т.н.).

Да разпознават ежедневните обстоятелства, при 
които влизаме в контакт с някакво замърсяване 
и да могат да вземат предпазни мерки, като 
например: игра с пръст, контакт с домашни 
животни, предпазни мерки при контакт с 
отпадъци и изпражнения и т.н.

Да се научат да осмислят онези хигиенни мерки, 
които предпазват другите хора, като например: 
използване на кърпички и салфетки, да се научат 
да си издухват носа и да се мият, да избягват да 
споделят прибори и чаши и т.н.

Да се научат да уважават заобикалящата ги среда 
— да помагат за хигиената в дома и в училище, 
да придобият навика да изхвърлят отпадъците на 
предназначените за това места, да разберат 
колко е важно почистването на средата, дрехите, 
съдовете и т.н.
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Превенция срещу насилието
На тази възраст децата все още нямат нужната 
способност да разсъждават и да правят критичен 
анализ на грешна, злонамерена или подвеждаща 
информация. Не можем да предотвратим достигането 
до децата на определени мнения, но трябва да обърнем 
специално внимание на това, защото нещо, което едно 
малко по-голямо дете би могло да разбере като анекдот, 
най-малките може да възприемат буквално.

В този смисъл е много важно да се отделя 
допълнително време за откриване на 
недоразуменията, които биха могли да дадат 
отражение върху тяхното възприятие за здраве и болест, 
защото те могат да поставят 
основите на трайни 
стереотипи и 
предразсъдъци.
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„Моят съсед китаец е коронавирус.” 
„Ако баба ти кашля, ще умре.”
„Трябва да се пазим от старите хора.”
„Бедните заразяват с болести.”

Понякога колкото и да се опитваме да 
подхождаме адекватно и внимателно към тези 
въпроси в училище или в семейството, не можем 
да попречим разговорите между децата да се 
превърнат в „развален телефон”. Въпреки че е 
разбираемо и че на много ранна възраст няма 
истинска злонамереност в коментарите, много е 
важно да се пренасочват грешните възприятия, 
които биха могли да се създадат за определени 
лица и групи хора, за да се избегне превръщането 
им в нещо по-сериозно след време. 

Например:
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На всяка възраст и особено при най-малките няма 
смисъл да се казва, че ръцете трябва да се мият, ако 
те не виждат ние да го правим често. Няма да има 
голям успех и това, което им казваме, за да ги 
успокоим, ако усещат нашата тревожност или им се 
караме, че са нарекли някого „коронавирус”, ако 
после ни чуят да разказваме вицове, които не могат 
да разтълкуват.

Запомнете: примерът 
е по-ценен от думите



На етапа, когато езиковите умения все още не са 
напълно развити, голяма част от ученето се 
осъществява чрез имитиране и има високо 
емоционално съдържание. 
Възпитанието на най-малките е усилие, което може 
да ни накара да използваме всичките си сетива.

25



26

Напишете 
отговорите на 
следните въпроси:

Какви са симптомите на коронавируса?

Как се заразяваме с 
коронавирус (COVID-19)?
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Как да обясня на най-малките какво е 
епидемия?

Как мога да избегна риска от заразяване?






