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COVID-19 - ВИРУСЪТ, КОЙТО ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ

В ПРЕДПРИЯТИЯТА НИ „ТИХ ТРУД” ДНЕС

Един малък вирус, толкова мъничък, че може да пре-
мине през  познатите  предпазни филтри, промени живо-
та на хората на планетата през последните два месеца.

Откъде и как  се появи – все още никой не е доказал. 
Какви поразии ще стори – още никой не може да предви-
ди. При това за цялото човечество. 

Световната здравна организация (СЗО) определи раз-
пространението на новия коронавирус като пандемия. 
Пандемията е заболяване, което се разпространява в мно-
жество страни по света по едно и също време. Практически 
пандемията е вид всеобхватна епидемия, характеризира-
ща се с появата на нов вирус или инфекциозен носител, 
срещу който човешката популация няма имунитет. 

Светът не беше подготвен за такъв „удар”. 
Не бяхме подготвени и ние в България.
Първият призив, който всички здравни органи и орга-

низации по света отправиха  беше – да няма паника!
Вторият, обаче, стана по-важният – без паника всеки 

един човек да осъзнае случващото се и да спазва стрикт-
но препоръчаната дисциплина за опазване на своето 
здраве и на здравето на близките си.

За съжаление, въпреки тези препоръки, случващото се 
днес  става все по-тревожно. По последни данни хората, 
заболели от вируса в света са вече са повече от половин 
милион, а загубилите живота си стотици хиляди. 

Стотици  хиляди добри хора, които някакъв вирус 
просто е „отнесъл”, заради малко невнимание.

Уважаеми приятели, 
много е важно днес да се обединим в едно – да дейст-

ваме и да живеем като истински колектив от родолюбци, 
на които Бог е отредил да нямаме слух. Трябва да защи-
тим и да запазим нашата общност – силна, каквато е сега! 

Животът и здравето на всеки от нас е най-важното,  за 
което Съюзът на глухите в България милее и се бори  и в 
този ден.

Нека спазваме правилата, за да преодолеем това не-
вероятно житейско изпитание. И нека всеки от нас да 
се съобразява с препоръките, давани от Националния 
кризисен щаб. За да останем живи и силни!

Ние можем! Какво ли не сме видели и до сега!
Във всички случаи  Съюзът на глухите в България 

ще се съобрази с препоръките на Световната здравна 
организация и на Националния  кризисен щаб на  Ре-
публика България и ще ограничи националните ни  и 
регионални изяви през следващите дни на извънредно 
положение.

За съжаление никой не знае докога ще трае това!
А ние така чакахме да бъдем заедно тъкмо ей-сега, 

през пролетта и в началото на лятото. За да работим, да 
говорим  за нашите дела и да... се веселим. Е, нека бъдем 
отговорни за нашето здраве, което ще ни е толкова нуж-
но за бъдещето!

Вестник „Тишина” ще бъде с вас и в тези трудни дни. 
Ще ви спохождаме в домовете ви винаги, когато това е 
възможно. 

Пишете ни за вашите преживявания, разкажете  ни за 
всичко което се случва и във вашия дом в тези дни на из-
питание. 

Така заедно ще живеем, споделяйки трудностите, но и 
споделяйки радостите вкъщи.

Какво правите сега у дома, когато не излизате навън? 
Какво готвите, какви игри измисляте за децата и внуците? 
Пишете ни – защо пък и ние да не се поучим?

Очакваме Ви!

Във връзка със заразените с 
коронавирус и избягалите от ка-
рантина хора, правителството 
обяви извънредно положение от 
13 март. 

Докато е в сила извънредно-
то положение, според Консти-
туцията се позволява временно 
ограничение на отделни права 
на гражданите – правото на жи-
вот и забраната за подлагане на 
мъчения, правото на справедлив 
съдебен процес, на лична непри-
косновеност и на свобода на ми-
сълта и вероизповеданието. 

В ситуация на извънредно по-

ложение се затварят училища, 
детски градини, университети, 
игрални зали, спортни меропри-
ятия и др. Службите на МВР мо-
гат да издирват и принудително 
да задържат тези, на които нало-
жена карантина. Нарушителите 
ще бъдат глобявани с 5 хиляди 
лева. 

Ограничават се и пътуванията 
– както извън, така и в страната. 

Извънредното положение 
e удължено до 13 април, след 
като заразените с коронавирус 
в страната надхвърлиха 300 
души. 

Съобщение
Във връзка с превенцията от заразяване с коронавирус 

Covid-19 Министерството на труда и социалната политика 
разпространи  указания и съвети, подготвени за хората с 
увреждания.

Целта е да се създаде организация по време на извън-
редното положение, която да облекчи режима за социал-
но подпомагане, социални услуги, здравно-медицинска 
отчетност и др.

Информираме Ви, че до приключване на извънредното 
положение може да се обаждате с помощта на жестов пре-
водач, за да ползвате дистанционно социално психологи-
ческа подкрепа на телефона на кол центъра на Министер-
ството на труда и социалната политика – 0800 88 001.

На стр. 2 - 3 ви представяме указанията и приложе-
нията към тях, които са подкрепени и от ръководите-
лите на национално-представителните организации 
на хората с увреждания в България.

Всеки ден, когато виждаме новините по телеви-
зията, неизменно ни съобщават с признателност за 
онези хора, които въпреки опасността от заразата 
на вируса-убиец,  работят за ползата на родината.

Горди сме и ние – когато научаваме, че нашите пред-
приятия са сред тези, на които България благодари!

България  наистина днес благодари на глухите 
хора!

Варна и Плевен – ето само два града, чиито жи-
тели са прекланят пред героизма на нашите работ-
ници!

Да – въпреки всички несгоди, които имат нашите 
предприятия там, те мигновено преустроиха свои-
те шивашки цехове, за да изработват така дефицит-
ните в България предпазни маски. 

Какво по-голямо родолюбие, какъв по-голям ге-
роизъм в днешно време! 

Хвала на тези глухи хора, които, макар и малци-
на, дават своя принос за Отечеството. 

Четете и вижте на стр. 9 как целеустреме-
но се работи в условия на всеобщата пандемия.

От 13 март по предложение на 
социалния министър Деница Саче-
ва в помощ на хората със слухови 
проблеми изявленията на премие-
ра Бойко Борисов вече са с жестов 
превод. Тя обяви, че всички важни 
новини трябва да се съобщават по 
този начин, за да достигат до всич-
ки хора с увреден слух. 

На брифинга с премиера Бо-
рисов и кризисния щаб преводът 
се осъществяваше от жестовият 
преводач Таня Димитрова. „Мно-
го е важно и хората, които не ни 
чуват, да могат да ни разбират”, 
обясни Борисов. 

„Затова г-жа Димитрова ще 
присъства както на излъчвани-
ята от МС, така и на всеки сут-

решен и следобеден брифинг 
на националния кризисен щаб.” 
каза тогава Борисов. В послед-
ствие и други наши изявени пре-
водачи се включиха в това бла-
городно дело. 

Нека сме признателни за този 
хуманен акт. Затото толкова ва-
жно е с нашия език да разбираме 
новините и да сме информирани 
в този кризисен момент!

Продължава на стр. 2

Истински  родолюбци са 
глухите работници

Варна Плевен

Изявленията на премиера Борисов и 
кризисния щаб с жестов превод

Правителството обяви извънредно 
положение от 13 март

В този брой уважаеми читетели, ще прочетете и радостни мате-
риали. Само от преди половин месец. Когато нямаше коронавирус, 
когато дишахме спокойно, а клубовете ни все още бяха широко от-
ворени и всички имахме повод заедно да се веселим.

Далече ни се струва вече 8 март. А то, всъщност като че ли вчера 
беше.  Нека се порадваме на спомена от хубавите дни. Нека изжи-
веем пак щастието  да сме заедно и да се обичаме.

И да имаме надеждата да бъдем пак щастливи заедно!
Вижте и четете на страници 13 - 15

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
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УКАЗАНИЯ И СЪВЕТИ 

1. Стойте си вкъщи. Не из-
лизайте от домовете си, 

освен ако спешно не Ви се на-
лага!

2. Следвайте следните пра-
вила за дезинфекция, за 

да избегнете разпростране-
нието на вируса: 

! Мийте ръцете си често и 
обилно със сапун и вода. 

Ако сапун и вода не са на-
лични, можете да използвате 
и дезинфекциращ препарат 
за ръце на алкохолна основа 
с поне 60% алкохол. Нещо, 
което е много важно – вземе-
те един пласт хартия и с него 
спрете водата, за да не пипате 
повърхността, която сте пипа-
ли с мръсни ръце.

! Дезинфекцирайте всички 
предмети, които пипате. 

!  Пазете очите, носа и устата 
си, за да избегнете заразява-

не. Маските за лице помагат 
да се предотврати по-ната-
тъшното разпространение на 
инфекция от онези, които са 
болни към други около тях. 

3. Не планирайте и не пред-
приемайте пътувания в 

страната и зад граница, ако 
това не е жизнено необхо-
димо. Където и да пътувате, 
трябва да прилагате общи 
правила за хигиена на ръцете 
и хигиена на храните.

4. В случаите на хронично 
заболяване и/или ако се 

почувствате неразположени 
– обадете се на личния си ле-
кар.

! Срокът на рецептите се 
удължава с месец с цел из-

бягване на напрежение и ст-
рупване на пациенти в лекар-
ските кабинети.

! Утвърдените протоколи, 
изтичащи в периода до 

16.04.2020 г., които не изис-
кват промяна на терапевтич-
ната схема, се удължават слу-
жебно за срок от един месец, 
считано от датата, до която са 

валидни. Хартиените протоко-
ли не се презаверяват. 

! Аптеките могат да отпускат 
лекарствени продукти по 

удължените протоколи, както 
и лекарствените продукти, за 
които не се изисква експерти-
за само по рецептурна книж-
ка, без представяне на рецеп-
та. Отпускането се извършва в 
аптеките, където е осъществе-
но последното отпускане по 
дадена рецепта (видно от пе-
чата в рецептурната книжка), 
съобразено с последно вписа-
ните в рецептурната книжка 
данни за отпуснати лекарстве-
ни продукти.

! Поради специфика при ле-
чението не се удължава 

срокът на протоколите за забо-
лявания, при които лечението 
е за определен срок - лечение 
на Хроничен вирусен хепатит 
С; лечение на хемангиоми в 
кърмаческа и ранна детска 
възраст; лечение с Palivizumab 
на деца с бронхопулмонална 
дисплазия, възникваща в пе-
ринаталния период, ниско те-
гло при раждането и вродени 
сърдечни малформации.

! В случай, че нямате изда-
дена рецептурна книжка 

се обърнете към личния Ви 
лекар, който ще Ви насочи 
към съответните процедури. 
На лицата, които са се обър-
нали за рецепта в кабинетите 
на лекарите, могат да бъдат 
издавани рецепти за всички 
лекарствените продукти.

5. В случаите на провежда-
не на рехабилитация или 

необходимост от предоставя-
не на рехабилитационни ус-
луги се обърнете към своя ре-
хабилитатор за консултация.

6. Обърнете се към общи-
ната за осигуряването на 

патронажна грижа, която се 
предоставя на самотни въз-
растни, хора с увреждания и 
хора, поставени под каранти-
на в условията на извънредно 
положение.

7. Общините организират 
доставка по домовете на 

лекарства, храни и продукти 
от първа необходимост за са-
мотно живеещите възрастни 
хора. Информация може да 
намерите тук: https://www.
namrb.org/dostavka-na-chrani-
i-medikamenti-po-domovete-
za-vazrastni-chora

8. Центровете за социални 
услуги са затворени за 

външни хора. Посещенията и 
свижданията в специализира-
ните институции и социални-
те услуги в страната, особено 
в тези за възрастни, са забра-
нени. Близки на настанените 
може да получават информа-
ция от директорите на услу-
гите и от общините, които са 
доставчици. 

! Преустановява се настаня-
ването в специализирани 

институции и социални услуги 
от резидентен тип за пълно-
летни лица.

9. Може да използвате 
определните електрон-

ни услуги тук: https://mlsp.
government.bg/index.php?sect
ion=PRESS2&prid=1948&lang=. 

! Ако искате да получите со-
циална помощ, подайте за-

явление-декларация  по елек-
тронна поща или по пощата с 
обратна разписка до дирек-
ция „Социално подпомагане“ 
по настоящия Ви адрес. Заяв-
ление-декларация за осигуря-
ване на социални права може 
да подавате на място само 
при възникнала неотложна 
необходимост.

10. Извършените инди-
видуални оценки на 

потребностите на хората с ув-
реждания в периода на обя-
вено извънредно положение 
в страната, са в сила в срок 
до 31.05.2020 г. Започналите 
и неприключили администра-
тивни производства, вклю-
чително и новите производ-
ства в този период, ще бъдат 
приключени след отмяна на 
извънредното положение и 
ще бъдат в сила, считано от 
датата на подаване на изиску-
емите документи за изготвя-
не на оценка по установения 
ред.

11. Когато искате да Ви 
бъде изготвена инди-

видуална оценка на потреб-
ностите можете да подадете 
документите по пощата или 
по електронен път до дирек-
ция „Социално подпомагане“ 
по настоящия Ви адрес. При 
извършване на индивидуал-
на оценка на потребностите 

на хората с увреждания за 
предоставяне на механизма 
лична помощ интервюто с чо-
века с увреждане, с неговия 
законен представител или с 
човека, който полага грижи 
за него ще се провежда по те-
лефона.

!Във всички случаи за инфор-
мация във връзка с обявено-
то извънредно положение 
по повод заявяването и по-
лучаването на помощи  звъ-
нете на денонощен телефон 
+359878221629.

Всички въпроси, касаещи дей-
ността на Министерството на 
труда и социалната политика, 
Агенцията за социално под-
помагане, Агенцията по зае-
тостта, Агенцията за хората с 
увреждания и Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция 
по труда“, може да се отпра-
вят към колцентъра на тел.: 
080088001.

! Бъдете внимателни! Соци-
ални работници няма да 

Ви посещават в дома Ви за из-
вършване на анкети. 

12. Ако имате право и Ви 
е отпусната социална 

помощ, парите ще Ви бъдат 
преведени по посочената от 
Вас банкова сметка или може-
те да ги получите в пощенския 
клон по адреса Ви, ако това 
сте заявили в заявление-де-
кларацията. 

13. Срокът за изплащане 
на социални помо-

щи в пощенските станции  се 
удължава до 30-ти март 2020 
г. Необходимо е клиентите да 
спазват въведените мерки за 
допускане на ограничен брой 
хора в пощенските станции, 
недопускане на голям брой 
чакащи клиенти в района на 
пощенските станции и подпо-
магане на болни и възрастни 
хора. 

14. Картите за пътуване в 
градския транспорт на 

хора с увреждания, които из-
тичат преди 29 март служебно 
се удължават. 

15. Плащайте битовите си 
сметки електронно. 

Препоръчително е да избягва-
те да посещавате лично гише-
тата. Помолете свои близки 
да направят това вместо Вас. 

!! Социално-психологиче-
ска помощ, предоставяна 

в режим на извънредна ситуа-
ция в Центровете за социална 
рехабилитация и интеграция, 

Дневните центрове и Центро-
вете за обществена подкрепа:

- Социалният работник, тру-
дотерапевтът и арт-терапев-
тът от съответната социална 
услуга правят опростен план 
със задачи въз основа на за-
дължителния план за функ-
циониране на социалната ус-
луга (социалните услуги имат 
план какво се прави всеки ден 
(седмица). Задачите по плана 
се редуцират, опростяват и 
предоставят на родителите по 
електронна поща/телефон за 
работа. След това, родителят 
осъществява обратна връзка 
по телефон/електронна поща 
за напредъка /успеха/ неуспе-
ха по поставените задачи. 

- Психологът прави график за 
сесии по скайп/ вайбър при 
нужда и в рискови ситуации 
(детето е в криза/родителят е 
фрустриран).

- Логопедът прави график за 
сесии по скайп/ вайбър, за да 
не се губи темпото, родителят 
2-3 часа се ангажира с дей-
ности с детето и то поддържа 
образователен тонус. Роди-
телят е ангажиран с детето в 
конструктивно-педагогически 
план.

!! Полезни съвети:

! Поддържайте постоян-
но връзка с най-близки-

те си хора и със съседите 
си, на които имате дове-
рие. Сигнализирайте ги 
своевременно, ако  въз-
никне проблем.

! Не прикривайте появи-
ло се неразположение/

болка, за да не ги притес-
нявате. Така ще спестите 
много по-сериозни  прите-
снения и рискове, а и зна-
чителни разходи  в бъде-
ще.

! Ако  имате нужда от 
доставяне на храна, 

лекарства и др. жизнено-
важни стоки или услуги, 
свържете се на указаните 
телефони със социалната 
служба в общината или с 
дирекция „Социално под-
помагане“. Ако не можете, 
помолете Вашия добър съ-
сед или близък да го стори 
вместо Вас.

! Не допускайте непозна-
ти в дома си!

! Ограничете социалните 
си контакти!

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  РАЗПРОСТРАНИ  
УКАЗАНИЯ И СЪВЕТИ, ПОДГОТВЕНИ ЗА ХОРАТА 

С УВРЕЖДАНИЯ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВЕНЦИЯТА ОТ 
ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 (КОРОНАВИРУС)
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Стъпка 1. Намокрете ръцете с вода и 
сложете сапун

Стъпка 2. Разтъркайте ръцете докато 
сапунът се превърне в пяна

Стъпка 3. Почистете ръцете си между 
пръстите и под ноктите

Стъпка 4. Мийте ръцете си поне 20 
секунди

Стъпка 5. Изплакнете ръцете с топла 
вода

Стъпка 6. Подсушете ръцете с чиста 
кърпа

Как да си мием ръцете

#МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ЧЕСТО

Информация относно Коронавирус COVID-19

  

 

Коронавирус (COVID-19) е вирус, 
който се появи в Китай,

и се разпространява в много страни по 
света и в България

Хората с коронавирус имат:

    - висока температура
    - кашлица
    - затруднено дишане

Това може да бъде и нормален грип или 
настинка.

Но трябва да се обадите на вашия личен 
лекар

и да му кажете как се чувствате.

#СТОЙТЕ СИ ВКЪЩИ

От стр. 1

Премиерът допълни: „Няма нужда 
българите да се презапасяват с хра-
нителни продукти. Само сегашните 
наличности са достатъчни, за да из-
храним всички в държавата за две 
години напред. Имаме силно селско 
стопанство, при нужда можем да от-
блокираме и Държавния резерв. На 
днешното извънредно заседание на 
Министерски съвет обясних, че в запо-
ведта с противоепидемични мерки на 
здравния министър Кирил Ананиев не 
влиза затваряне на бензиностанции, 
хранителни магазини, аптеки, банки, 
застрахователни клонове и градски 
транспорт. За да не изостават с мате-
риала учениците, Министерството на 
образованието е разработило програ-
ма за дистанционно обучение, като за 
целта по канал на БНТ ще се излъчват 
видеоуроци. Благодаря на народните 
представители, че подкрепиха нашето 
искане за обявяване на извънредно 
положение и само в рамките на днеш-
ния ден направиха законодателни 
промени, според които ще има сери-
озни наказания за хора, неспазващи 
карантинните предписания. Единстве-
ната цел на заповедта на здравния ми-
нистър е да ограничим струпването на 
хора на едно място, защото това носи 
риск от заразяване с коронавирус. В 
постоянна готовност сме и да нанесем 

промени в предписанието, ако екс-
пертите от Националния оперативен 
щаб ни го препоръчат.”

Във фейсбук страницата на преми-
ера видеоклипът, предаван на живо с 
жестовия преводач Таня Димитрова и 
може да се види тук:

https://web.facebook.com/boyko.
borissov.7?_rdc=1&_rdr

В същия ден – 13 март – в ютуб ка-
нала на образователното министер-
ство (МОН) по повод коронавируса е 
публикуван видеоклип с жестов пре-
вод за предпазване от разпростране-
нието на КОВИД-19. Клипът може да 
се гледа тук:

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=OTS1XqeGZSk

В същия този ден в ранния следо-
бед в своята фейсбук страница Минис-
терството на труда и социалната поли-
тика е публикувало информационния 
клип на МОН с превод на жестов език. 
За първи път две министерства едно-
временно проявиха грижа и съпри-
частност към хората с увреден слух и 
заслугата за това е изцяло на  социал-
ния министър Деница Сачева.

Видеозаписите от брифингите с жес-
тов превод може да се гледат в лични-
те профили във фейсбук на министър 
председателя Бойко Борисов и на жес-
товия преводач Таня Димитрова.

Изявленията на премиера Борисов и 
кризисния щаб с жестов превод

В официално писмо, изпратено до Министерския съвет и премиера, хора-
та с увреден слух благодарят за възможността да получават информация в 
реално време чрез жестовите преводи от заседанията на кабинета и на На-
ционалния оперативен щаб за справяне със заразата от COVID-19.

Ето писмото им:
„Уважаеми господин министър-председател, 
уважаеми дами и господа министри,
от името на българската глуха общност приемете нашите сърдечни 

благодарности за осигурения жестов превод по време на всички брифин-
ги на Министерски съвет и отделните министерства.

Благодарим на Министерството на образованието и на Министер-
ството на труда и социалната политика, ангажирани с осигуряване на 
български жестов превод за глухата общност!

Безкрайно признателни сме за проявената съпричастност и подкре-
пата ви към глухите хора в този тежък за цялото общество момент. 

Вярваме, че с общи усилия българските глухи граждани, включително 
всички владеещи български жестов език, ще поемат отговорността да 
спазват наложените мерки, поради извънредната ситуация, свързана с 
коронавируса COVID-19. Това нямаше как да се случи без жестовите пре-
водачи, които са на поста си в тази нелека мисия, а именно – да осигурят 
жестов превод за глухите хора в настоящата извънредна ситуация.

Ние, организациите на и за глухите хора в България, полагаме усилия 
своевременно да осигурим информация до общността ни и ще се рад-
ваме на постоянен диалог с вас, за да можем да предоставяме пълен 
достъп до информация за всички глухи граждани. 

Благодарим Ви от сърце!

С уважение, от: 
Съюз на глухите в България
Младежка организация към Съюза на глухите в България
Национална асоциация на сляпо-глухите в България 
Фондация „Заслушай се”
Фондация „Взаимно”
Младежка организация на глухите активисти
Национална асоциация на преводачите на жестов език в България
Фондация „Глухи без граници” – България
Национален християнски център
Спортна федерация на глухите в България
Бъдеще на глухите в България
Асоциация на гражданите с увреден слух в България
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Българска асоциация на хората с увреден слух”

Информацията подготви Петра Ганчева

ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ 
БЛАГОДАРЯТ  НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
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АКТУАЛНО

Цифрите се менят с часове
„Шест станаха починалите от коронави-

рус у нас. Последният починал е в Кюстен-
дил. Общо 331 вече са случаите на корона-
вирус в страната”, съобщи началникът на 
Оперативния щаб ген. Венцислав Мутаф-
чийски на редовния брифинг на 28 март. „18 
са новите потвърдени случаи на коронави-
рус, като има 5 нови случая в Благоевград, 
в София са 8, в Шумен има нови двама. 122 
от заболелите са настанени в болници, 8 от 
тях са интубирани. В София в болница са 59 
човека, от които 6 са интубирани”, допълни 
Мутафчийски. На въпрос от журналист как-
во ще се случи с хилядите студенти, които 
се готвят да пътуват за бригади във Велико-
британия, той с усмивка отговори: „Хиляди 
студенти не се готвят да пътуват никъде”. 
Ген. Мутафчийски коментира и лечението 
с антибиотици, като подчерта, че те не вли-
яят на една вирусна инфекция, а само на 
усложненията. 

Мутафчийски отново подчерта, че спаз-
ването на мерките и забраните е изключи-
телно важно за справянето с епидемията 
от коронавирус: „По-добре опашки от коли 
на КПП-та, отколкото кервани с военни ка-
миони да изнасят трупове. По–ясно от това 
не мога да го кажа.”, заключи той по повод 
струпванията на коли по контролно-пропус-
кателните пунктове на областните градове 
и растящото напрежение сред изнервените 
от опашките граждани.

Относно използването на маски Мутаф-
чийски заяви: „Маските категорично трябва 
да се поставят на болни лица, така се спира 
да се разпространяват вируси. За медицин-
ски лица е задължително да носят маски, 
за здрави лица може да носят маски, но да 
знаят, че не са защитени.”

Карантина от 28 дни за 
всеки заразен

Със заповед на здравния министър Ки-
рил Ананиев от 27 март беше разпоредено 
на задължителна карантина за срок от 28 
дни да подлежат всички хора, при които е 
потвърден случай на COVID-19. 

За заразените без сериозни симптоми 
карантината ще важи от датата на теста, 
който потвърждава наличието на болестта. 
За тези, които са били настанени в болни-
ца, домашната изолация ще започва да 
важи считано от датата на изписването от 
болничното заведение.

Наказателните мерки 
на правителството

Като мярка срещу разпространението 
на коронавируса санкциите срещу наруши-
телите на карантината се завишават - ще 
бъдат наказвани със затвор до 3 години и 
глоба от 1 000 до 10 000 лева. Ако деянието 
е извършено по време на епидемия, панде-
мия или обявено извънредно положение, 
свързано със смъртни случаи, наказанието 
скача на 5 години затвор и глоба от 10 000 
до 50 000 лева. 

В Закона за здравето промените, приети 
от депутатите, включват възможността за 
забрана за влизане на територията на стра-
ната на граждани на други държави, в слу-
чаи на обявено бедствено положение, как-
то и възможността болен от заразна болест, 
доказано с изследване, да бъде глобяван, 
ако откаже задължителна изолация. 

Уточнение 
Поради проблем с разбирането на за-

поведта на министъра на здравеопазване-
то, представяме пълен списък с обектите, 
които имат право да работят и които нямат 
право да работят:

НЯМА ДА РАБОТЯТ:
1. Увеселителни и игрални зали; 2. Диско-

теки и барове; 3. Ресторанти и заведения 
за бързо обслужване няма да обслужват 
клиенти в ресторантската част; 4. Питейни 
заведения; 5. Кафе сладкарници; 6. Магази-
ните в големи търговски центрове тип МОЛ 
(без банковите офиси, застрахователните 
офиси, аптеките и хранителните магазини); 
7. Всички учебни заведения – училища, дет-
ски градини, университети. (Обучението ще 

се провежда дистанционно за учениците.); 
8. Няма да се провеждат масови мероприя-
тия в кина, театри, концерти, музеи, конфе-
ренции, симпозиуми, спортни и СПА цен-
трове, фитнес-зали и други.

Всички останали, които не са посочени 
в забранителния списък, могат да работят. 
Тоест, търговските дейности, неупоменати 
по-горе, продължават да функционират по 
досегашния ред при строго спазване на са-
нитарно-хигиенните изисквания.

ЩE РАБОТЯТ:
1. Аптеките; 2. Хранителни магазини; 

3. Малки квартални магазини; 4. Банкови 
офиси; 5. Застрахователни офиси; 6. Рес-
торантите и заведенията за бързо хранене 
могат само да извършват доставки на хра-
на; 7. Хотелите; 8. Фризьорски салони; 9. 
Вериги за техника; 10. Магазини за уреди 
за бита; 11. Лекарски кабинети; 12. Зъболе-
карски кабинети; 13. Държавни институции.

Във всички упоменати обекти са въведе-
ни строги санитарно-хигиенните изисква-
ния. Ще се затварят магазините, при които 
се установи струпване на касите или пред 
входовете.

Във връзка с последните препоръки на 
Националния оперативен щаб здравният 
министър направи промени в текстове-
те на своята заповед, с която се въвеждат 
следните противоепидемични мерки на те-
риторията на България до 29.03.2020 г. Ето 
и пълния текст: 

1. Преустановяват се посещенията в 
увеселителни и игрални зали, дискотеки, 
барове, ресторанти, заведения за бързо об-
служване, питейни заведения, кафе слад-
карници и големи търговски центрове тип 
МОЛ, с изключение на банковите и застра-
хователните офиси, хранителните магазини 
и аптеките в тях. На ресторанти и заведе-
нията за бързо обслужване се разрешават 
доставки на адрес при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания. Всички 
търговски дейности, неупоменати по-горе, 
продължават да функционират по досегаш-
ния ред при строго спазване на санитар-
но-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия 
и всички извънкласни мероприятия (зани-
мални, клубове, зелени училища, екскур-
зии и други) в училищата, университетите и 
в другите обучителни институции и органи-
зации. При възможност се въвежда дистан-
ционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на де-
цата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови 
форми на дейност и работа с деца и учени-
ци, извън системата на предучилищното и 
училищното образование, които се органи-
зират и провеждат от физически и юриди-
чески лица, независимо от правно-органи-
зационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на 
всякакъв вид масови мероприятия, вклю-
чително спортни, културно-развлекателни 
и научни (кина, театри, концерти, музеи, 
конференции, симпозиуми, спортни и СПА 
центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от 
спецификата и възможностите на съответ-
ната трудова дейност да въведат дистан-
ционна форма на работа за служителите си. 
Когато това е невъзможно, работодателите 
организират провеждането на засилени 

противоепидемични мерки в работните 
помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на 
лична хигиена на персонала и не допускат 
служители или външни лица с прояви на 
остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски 
и женски консултации, профилактичните 
прегледи, профилактичните имунизации, 
приема и провеждането на планова опера-
тивна дейност, включително присаждането 
на органи от живи и трупни донори, както 
и свижданията във всички лечебни заведе-
ния.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед 
№ РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра 
на здравеопазването.

Регионалните здравни инспекции трябва 
да уведомят областните управители, кмето-
вете на общини, директорите на ОДМВР и 
всички лечебни заведения на територията 
на съответната област за въведените проти-
воепидемични мерки, както и съответните 
регионални управления на образованието 
за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да 
бъде променени в зависимост от развитие-
то на епидемичната ситуация в страната.

Министерство на 
външните работи 
съобщава

Министерството повиши индекса на 
риск при пътуване за 12 държави заради 
разпространението на коронавируса в 
световен мащаб и обявената от Световна-
та здравна организация пандемия. Те са 
следните:

Иран - ниво на риск 5 (Предупреждение 
за преустановяване на всякакви пътувания 
и незабавно напускане на страната),

Република Корея - ниво 4 (Предупреж-
дение за преустановяване на пътуванията 
в цялата страна (освен при крайна необхо-
димост),

Испания - ниво на риск 4 (Предупреж-
дение за преустановяване на пътуванията 
в цялата страна (освен при крайна необхо-
димост),

Франция - ниво на риск 3 (Препоръка 
да не се пътува в определени райони на 
страната освен при необходимост, където 
са регистрирани най-голям брой случаи на 
коронавирус),

Германия - ниво на риск 3 (Препоръка 
да не се пътува в определени райони на 
страната освен при необходимост, където 
са регистрирани най-голям брой случаи на 
коронавирус),

Япония - ниво на риск 3 (Препоръка да 
не се пътува в определени райони на стра-
ната освен при необходимост, където са 
регистрирани най-голям брой случаи на ко-
ронавирус),

Швейцария - ниво на риск 2 ( Повишено 
внимание (осведомете се подробно за ак-
туалната обстановка в страната),

Норвегия - ниво на риск 2 ( Повишено 
внимание (осведомете се подробно за ак-
туалната обстановка в страната),

Дания - ниво на риск 2 ( Повишено вни-
мание (осведомете се подробно за актуал-
ната обстановка в страната),

Швеция - ниво на риск 2 ( Повишено вни-

мание (осведомете се подробно за актуал-
ната обстановка в страната),

Нидерландия - ниво на риск 2 (Повише-
но внимание (осведомете се подробно за 
актуалната обстановка в страната),

САЩ - ниво на риск 2 ( Повишено внима-
ние (осведомете се подробно за актуалната 
обстановка в страната).

Остават повишени нивата на риск при 
пътуване до Китай - ниво 5, Италия - ниво 4.

От МВнР призовават гражданите да про-
явяват лична дисциплина, да ограничат со-
циалните контакти, както и да се въздържат 
от пътувания зад граница дори и в страни, 
където към момента има ниско разпростра-
нение на болестта, освен в случаи на край-
на необходимост.

Те апелират и българите зад граница да 
преосмислят евентуално планирано връ-
щане в България заради създалата се си-
туация, като съобщават, че засега безопас-
ният маршрут да се приберете в България 
е през Австрия, Унгария, Румъния – това е 
отвореният в момента коридор. 

Пристигащите от страни със степен на 
риска „оранжев” (в т. ч. България) се при-
зовават да останат вкъщи в рамките на 14 
дни. 

Полицията 
предупреждава за 
измами

На извънреден брифинг  в Министерски 
съвет министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов предупреди за нов вид 
ало-измама, свързана с коронавируса. Той 
отчита възможността извършители на теле-
фонни измами да се възползват от страха на 
хората във връзка с епидемичната обстанов-
ка в страната. „Имаме единични случаи за 
телефонни измами. За това обръщам вни-
мание. Хората се лъжат за най-големите им 
страхове. Като пример ще дам - измамата 
е, че техен роднина е заболял от коронави-
рус и е необходима голяма сума пари, за да 
бъде настанен в болница”, заяви Маринов. 
„Призовавам всички хора да не вярват на 
никой друг освен на органите на МВР. Всеки 
да звъни на телефон на 112 и там ще получи 
нужната информация”, съветва министърът. 
„По отношение на сватбите ще наложим 
по-строг контрол, за да няма струпване на 
много хора”, увери той. „Удължаваме срока 
за издаване на лични карти и шофьорски 
книжки с 6 месеца. Това означава, че ако 
днес ви изтича картата, тя ще важи още ме-
сеца и така няма да има струпвания пред 
гишетата за издаване на документи. Същото 
важи и за документите за газовите уредби 
- удължаваме срока за пререгистрация до 
месец май”, успокои Маринов.

В социалната мрежа Facebook граждани-
те сигнализират за нов вид измама, свърза-
на с коронавируса: „Внимание!!! Измамни-
ци звънят и искат да им се отвори дома, за 
дезинфекциране. Възрастни хора и деца им 
се „връзват”, пускат ги и ги обират.”

Министър Сачева: 
започваме да 
помагаме по места

„Близо 43 500 са хората, които в момен-
та получават услугата „Домашен социален 
патронаж”. В следващите 3 дни общините 
ще получат допълнителен финансов ресурс 
от 20 млн. лева, за да разширят тази услуга 
за хората с увреждания и хората, които са 
под карантина. Общините организират тази 
дейност”, каза на брифинга Сачева.

Започна доставка на необходими храни 
и лекарства, съобщи кметът на София Йор-
данка Фандъкова във Facebook: „Готови сме 
с организацията за купуване и доставка до 
дома на храни от първа необходимост и 
лекарства на самотни, трудноподвижни и 
възрастни хора без близки.” Услугата ще из-
вършват служителите от социалния патро-
наж и при необходимост, ще бъдат включе-
ни и сертифицираните доброволци на Сто-
лична община. Продуктите се закупуват със 
средства на възрастните и по тяхна заявка.



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 531 март 2020 COVID-19

Симптомите на 
COVID-19 по дни

Китайски лекари разказаха как 
протича болестта, причинена от 
коронавируса, съобщиха от Daily 
Mail и Business Insider.

За основа на изследванията са 
взети историите на заболявания-
та на пациенти от две болници в 
Ухан, които са постъпили в тези 
лечебни заведения след 29 де-
кември 2019 г. и са били изписани 
или починали до 31 януари 2020 г.

Ден 1-4 – в първите дни основ-
ният симптом е повишена тем-
пература. При някои това може 
да бъде придружено от треска, 
мускулна болка, суха кашлица, 
гадене и диария. Лекарите пре-
дупреждават, че появата на бо-
лестта може да протече в доста 
лека форма, поради което паци-
ентите погрешно смятат, че това 
не може да бъде нещо сериозно.

Ден 5-6 – пациентите имат за-
труднено дишане – особено при 
по-възрастните хора със съпът-
стващи здравословни проблеми.

Ден 7 – на този етап пробле-
мите с дишането се усилват 
значително. Междувременно, 
проучването показва, че при 
по-голямата част от заразените 
през този период симптомите от-
шумяват.

Ден 8-9 – пациентите с тежка 
инфекция развиват признаци на 
синдром на остър респираторен 
дистрес: белите дробове вече не 
могат правилно да снабдяват жиз-
неноважните органи с кислород.

10-11 ден – тази категория па-
циенти постъпва за интензивно 
лечение. Появява се болка в ко-
рема. 

Ден 12 – пациентите започват 
да се възстановяват, температу-
рата се понижава. 

Ден 17 – по това време бо-
лните биват изписани. Трябва 
да се отбележи, че кашлицата е 
вторичен симптом, тъй като след 
изписването от болницата много 
хора, които са се излекували, все 
още кашлят.

Задухът най-често изчезва 
след тринадесетия ден. Като 
цяло периодът на възстановява-
не отнема около 22 дни, докато 
някои пациенти са починали на 
осемнадесетия ден.

Кой е в риск
Някои от заразените хора са 

проявили леки симптоми и не-
разположение, след което са 
оздравeли. Други са развили 
по-сериозни симптоми, респи-
раторни инфекции, пневмония. 
Към момента се счита, че в по-го-
лям риск са: бременни жени и 
кърмачки; хора над 60 г.; хора с 
хронични заболявания като: диа-
бет, хипертония, кардиологични 
и респираторни проблеми и за-
болявания.

Мерки срещу 
вируса в 
България

 Въведени са два типа мерки 
за сигурност в цялата страна – 
първите са в области без потвър-

дени случаи, а вторите са в об-
ласти с потвърдени случаи. 

Културно-масовите прояви се 
ограничават до 250 човека на за-
крито, с минимално разстояние 
от 1 м. между присъстващите. На 
този етап, според проф. Мутаф-
чийски, тези ограничения могат 
да се препоръчат и за областите 
с регистрирани болни от корона-
вирус. 

Спортните мероприятия на за-
крито (като квалификационните 
състезания за Олимпиадата 2020 
– специално с отборите на Южна 
Корея, Иран, Италия) ще се про-
веждат при същите условия - до 
250 души, през място или 1 м. 
разстояние. При международни 
прояви, участници от рискови 
страни ще трябва първо да пре-
минат 14-дневна карантина на 
територията на България. На мес-
та с коронавирус спортните сре-
щи се отлагат, само при невъз-
можност по изключение може да 
се прецени дали да се проведат 
при закрити врати. 

Забранява се посещението на 
външни лица в домове за соци-
ални услуги, домове за възраст-
ни хора и за деца на местата с 
регистриран случай на корона-
вирус. 

В области с коронавирус се 
забранява провеждането на ма-
сови мероприятия, бели, зелени 
училища и екскурзии. 

Отменят се конгреси, конфе-
ренции и всякакви научни прояви. 

В области с коронавирус пъ-
туванията се спират. Могат да 
се осъществят само при три слу-
чая: трудови/служебни причини, 

здравословни или неотложни 
причини. 

Правителството забрани изно-
са на медицински консумативи, 
необходими за борба с корона-
вируса. Държавното предприя-
тие „Интендантско обслужване” 
в Калофер започна производство 
на медицински маски и защитни 
облекла. 

Националната агенция за при-
ходите призова гражданите да 
не посещават нейните офиси, а 
да използват онлайн услугите ѝ. 
Клиентите, които разполагат с 
ПИК или електронен подпис, мо-
гат да ползват всички предоста-
вяни от НАП електронни услуги. 

Пътят на пациента: при съм-
нения за заболяване - висока 
температура, кашлица, болка по 
мускули и стави, болка в гърлото 
или сухота да се свърже с личния 
лекар по телефона, за да се пред-
пазят пациентите в чакалните. 
При домашна карантина се под-
държа по телефона ежедневна 
връзка с личния лекар. Ако има 
нужда, лекарят осигурява спе-
циализиран транспорт до лечеб-
ното заведение по райони и се 
поставя под карантина, започва 
лечението. 

При нужда гражданите, които 
нямат личен лекар и/или не са 
здравноосигурени, трябва да по-
търсят съдействие от Районните 
здравни инспекции (РЗИ) по мес-
тоживеене. 

По преценка на личен лекар се 
издава болничен за времето на 
карантината. При доброволна ка-
рантина личният лекар ще може 
да издава болничен, след препо-

ръка от Здравната инспекция по 
местоживеене и потвърждение, 
че пациентът е бил в континента-
лен Китай или Италия. 

Как да се 
предпазим?

Във връзка с нарастване-
то на броя на заболелите 
от коронавирус Световната 
здравна организация публику-
ва препоръчителни съвети за 
предпазване от заразяването 
с КОВИД-19, както се нарича 
коронавирусът.

1. Мийте ръцете си по 20 се-
кунди с много сапун и топла 
вода.

2. Когато сте навън – не пипай-
те дръжки на врати, копчета на 
асансьори и др. Носете ръкавици 
или ползвайте част от дрехата 
си, за да си отворите. Не се здра-
висвайте с никого. Ако нямате 
ръкавици – а трябва да ползвате 
нещо, което са ползвали други 
хора преди вас (като дозатор за 
бензин, химикалка в поща или 
банка) – хванете го с хартиена 
салфетка, която изхвърлете след 
това. Носете в себе си дезинфек-
тиращ гел, шишенце с обикновен 
спирт и почистете с тях ръцете 
си. Не пипайте с ръце лицето си, 
очите, носа и устата. 

3. Маската няма да помогне 
срещу заразяване, може един-
ствено да ви предпази да не пи-
пате носа и устата си.

4. Ако сте над 60-годишни и 
със заболявания – не излизайте 
без важен повод от къщи.

5. Не ходете там, където се съ-
бират  много хора – хипермарке-
ти, посещения на мачове и др. 

5. За да засилите имунната 
система – пийте всеки ден вита-
мин С, цинк, витамин Д, топли 
чайове, плодове и зеленчуци. 

6. Не изпадайте в паника – 
стресът е враг на имунитета.

7. Не се презапасявайте с хра-
на и лекарства. 

Всеки ден в сайта на Минис-
терството на здравеопазването 
има подробна информация за 
медицинските специалисти и 
данни за заболяването в свето-
вен мащаб.

Експертът 
съветва: вирус 
не се спира 
с паника, а с 
интелигентност и 
знание

„Вирус не се спира с паника, а 
с интелигентност. И със знание, 
разбира се. Това е най-важното”, 
казва д-р Лидия Рота Вендер, 
хематолог и президент на ALT 
(Асоциация срещу тромбозата и 
сърдечносъдовите заболявания) 
в Италия. Ето нейните съвети:

Коронавирусната инфекция 
не причинява течащ нос или ка-
шлица с настинка, а суха и груба 
кашлица - това е най-простото за 
разграничаване.

Първо вирусът попада в гърло-
то, причинявайки възпаление и 
усещане за сухота. Този симптом 
може да продължи между 3 и 4 
дни.

Вирусът пътува през влагата, 
намираща се в дихателните пъти-
ща, слиза в трахеята и се инста-
лира в белите дробове, причиня-
вайки пневмония, която продъл-
жава около 5 или 6 дни.

• Вирусът не издържа на то-
плина и умира, ако е изложен на 
температури, по-високи от 26-27 
градуса, поради което горещите 
напитки като инфузии, бульони 
или просто гореща вода трябва 
да се консумират обилно през 
деня. Тези горещи течности не-
утрализират вируса и са лесни и 
приятни за поглъщане. Правете 
си гаргара вечер, а ако може – и 
през деня.

• Избягвайте да пиете ледена 
вода или напитки с лед. За тези, 
които могат, да правят слънчеви 
бани.

• Коронавирусът е с голям 
размер (диаметър 400-500 нано-
метра), така че всеки плат може 
да го спре, не са необходими 
специални маски в ежедневния 
живот. Различно е положението 
на лекарите и здравните работ-
ници, които са изложени на теж-
ки товари на вируса и те трябва 
да използват специално оборуд-
ване.

• Когато вирусът е попаднал 
на метални повърхности, оцеля-
ва около 12 ч., затова е задъл-
жително да се дезинфекцират с 
алкохолен гел.

Продължава на стр. 6

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУС КОВИД-19

Какво е COVID-19?
Това е нов, непознат към момента, вирус, който причинява респираторни проблеми
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Продължение от стр. 5

• Вирусът може да живее в 
дрехи и тъкани между 6 и 12 
часа, обикновените детергенти 
могат да го унищожат. Ако е въз-
можно, дрехите да се перат на 
температура над 30 градуса.

• Предаването на вируса обик-
новено става чрез директна ин-
фекция, докосване на тъкани или 
материали, върху които се нами-
ра вирусът. Измиването на ръцете 
е от съществено значение.

• Вирусът оцелява в нашите 
ръце само 10 мин., но през това 
време могат да се случат много 
неща, триене на очите, докос-
ване на носа - и вирусът влиза в 
гърлото. Повтаряме - мийте ръ-
цете си често.

Новият коронавирус може да 
не показва признаци на инфек-
ция много дни и преди тях не е 
възможно да се знае дали човек 
е заразен. Но когато се появи 
температура или кашлица и оти-
де в болницата, белите дробове 
са с 50% фиброза, вече е късно!

Затова трябва да се прави 
проста проверка всяка сутрин:

• Вдишайте дълбоко и за-
дръжте дъха си за 10 секунди. 
Ако не почнете да кашляте и 
нямате задух, това показва, че 
няма фиброза в белите дробо-
ве. Няма и инфекция. Необхо-
димо е в тези критични моменти 
да се прави тази контрола всяка 
сутрин в среда с чист въздух.

• Всички трябва да поддър-
жаме устата и гърлото си вина-
ги влажни, никога сухи. Затова 
трябва да пиете 2-3 глътки вода 
на всеки 15 минути!!! Защо? 
Дори ако вирусът попадне във 
вода или други течности през ус-
тата, той ще премине през хра-
нопровода директно в стомаха, 
където стомашните киселини 

ще го унищожат. Обаче, ако не 
пиете редовно достатъчно вода, 
вирусът може да премине посте-
пенно към дихателните пътища и 
оттам да стигне в белите дробо-
ве, където е реалната му среда 
за развитие и където с него ще 
трябва да се справя вече имунна-
та ви система.

Помнете, човешкият имунитет 
е уникална система, но страхът 
и стресът го понижават. Бъдете 
смели и в добро настроение.

Къде има риск от 
зараза с корона-
вирус

Безопасно ли е да се храним 
в ресторанти, да пипаме плодо-
ве и зеленчуци в магазините или 
пратки, дошли по пощата? Ето 
най-важните съвети от немското 
издание онлайн „Дойче Веле”:

Замърсени брави
Известните до момента коро-

навируси се предават по въздуш-
но-капков път. Те се задържат по 
ръцете ни, по врати, брави и дру-
ги повърхности, оставайки зараз-
ни в продължение на четири до 
пет дни. Новата разновидност на 
вируса е още относително неиз-
вестна, но експертите предпола-
гат, че сведенията за останалите 
коронавируси важат и за нея.

По прибори и чинии
Опасности дебнат и в ресто-

ранти и трапезарии. По принцип 
е възможно приборите или чи-
ниите да бъдат заразени с коро-
навирус, ако някой болен от Ко-
вид-19 киха или кашля близо до 
тях. Германската служба за оцен-
ка на риска обаче информира, че 
„досега не са известни случаи, в 
които заразата да е била преда-
дена по този начин”.

Опасни ли са 
продуктите от 
Китай и Италия?

Трябва ли родителите да се 
притесняват, ако децата имат 
играчки, пристигнали от Китай? 
Не, казват от Службата за оцен-
ка на риска. Досега няма слу-
чаи, в които болестта да е била 
причинена от стоки, пристигна-
ли от рискови страни. Смята се, 
че студът и високата влажност 
на въздуха влияят на вируса 
положително и го поддържат 
заразен в продължение на ня-
колко дни.

Колети, пълни с 
вируси?

Смята се, че коронавирусите 
не са особено устойчиви, когато 
са полепнали по сухи повърх-
ности. Тъй като стабилността 
на вируса извън човешкия ор-
ганизъм се влияе от климатич-
ни фактори, като влажността 
на въздуха и температурата, 
експертите смятат, че е твърде 
малко вероятно човек да се за-
рази от допира със стоки, прис-
тигнали по пощенски път. Все 
още обаче липсват по-конкрет-
ни данни. 

Дали кучето/
котето ми не е 
преносител на 
вируса?

Вероятността това да се слу-
чи е много малка, животните не 
проявяват симптоми – т. е. те са-
мите не се разболяват.

Опасни ли са 
зеленчуците?

От германската Служба за 
оценка на риска твърдят, че няма 
вероятност заразата да се преда-
ва по повърхността на плодове 
и зеленчуци. Досега няма регис-
трирани подобни случаи. Въпре-
ки това преди всяко хранене и го-
твене е редно да се мият ръцете 
и продуктите, които се ползват. 
Тъй като вирусът е чувствителен 
на топлина, термичната обработ-
ка на храните увеличава сигур-
ността допълнително. Герман-
ските експерти твърдят, че досега 
няма случаи, в които заразата да 
е била предадена чрез храната, 
включително и чрез замразени 
продукти.

Не яжте диви 
животни!

Пандемията от коронавирус 
предизвика още един положи-
телен ефект, извън този за пре-
чистените въздух и вода: Китай 
забрани консумацията на диви 
животни.

Починалите от 
коронавирус най-
често са с високо 
кръвно

Повечето починали и теж-
коболни от коронавируса в Китай 
са страдали от високо кръвно на-
лягане, установили китайски уче-
ни. На практика всеки втори хос-
питализиран е бил хипертоник, 
показва анализ на статистиката 
за факторите на риска, свързани 
с инфекцията.

Обяснението е, че хиперто-
нията е изключително разпрос-
транена сред възрастните хора, 
които са и най-честата жертва 
на заболяването. След кръвното 
по повишен риск се нареждат 
захарният диабет и исхемичната 
болест на сърцето.

Допълнителна тревога сред 
медиците предизвиква фактът, че 
популярни лекарства за регулира-
не на кръвното налягане (АСЕ ин-
хибитори) може да влошат про-
гнозата при коронавирус, пише в. 
„Известия”. Предположението е, 
че патогенът се закрепва здраво 
за клетките чрез същия фермент, 
който се увеличава като количе-
ство на повърхността им при ле-
чение с медикаменти срещу хи-
пертония. За момента обаче тази 
теория няма клинично потвърж-
дение, поради което европей-
ското общество на кардиолозите 
дори е излязло със становище 
приемът на тези лекарства да не 
се спира. Това може да доведе 
до допълнителен бум на остри-
те сърдечносъдови заболявания, 
предупреждават специалистите.

В същото време руски лекари 
посочват, че страхът и паниката, 
предизвикани от новата панде-
мия, може да задълбочат вече 
съществуващи сърдечносъдови 
страдания. Опасността от скок на 
инфарктите и инсултите заради 
увеличения стрес не бива да се 
подценява, смятат медиците.

На 26 март бе съобщено, че 
американската Агенция за храни-
те и лекарствата е разрешила из-
ползването на плазма от пребо-
ледували КОВИД-19 за лечение 
на пациенти в тежко състояние. 
Методът бе приложен и в Китай. 
Плазмата съдържа антитела, кои-
то може да помогнат за овладя-
ване на инфекцията.

Публикацията подготви от 
сайта на СЗО Петра Ганчева

ВСИЧКО ЗА КОРОНАВИРУС КОВИД-19

Какво е COVID-19?

„Няма нищо по-старо от вчерашния вестник”, 
казват журналистите. Защото събитията са се 
случили още предния ден, вестникът писал там 
какво се е случило. За какво да го четеш пак. 

Но, знаете ли – случи се нещо, което ме „раз-
би”. Случайно, ама съвсем случайно, намерих 
вестник – кой знае как е оцелял два месеца, 
който исках да употребя за нещо. Щото вестни-
карската хартия за какво ли не става – да чис-
тиш, да увиваш, да лъскаш прозореца...

И случайно, без да искам, на една от въ-
трешните страници видях неголямо заглавие и 
снимки от Китай  – от 26 януари 2020 година. 
Вторник е било тогава.

И в „старата” кореспонденция прочетох, че... 
„един смъртоносен вирус се разнася екслузив-
но в Китай и тогава се очаква 250 000 души да са 
инфектирани до 14 дни. Допълва се, че „епиде-
миолозите  са  разкрили едва 5% от заболелите 
до този ден в град Ухан, първият град, в който е 
установена заразата.”

Колко фриволно сме подходили тогава към 
такива информации от далечен Китай! 

А в тази публикация, която цитирам дослов-
но, пише още:  „Биолози от китайската акаде-
мия на науките установиха, че вирусът е про-
никнал за пръв път при хората на 17 декември 
миналата година, или в близките до тази дата 
дни. Тепърва се очаква  взрив на разпростране-
нието.”

Съобщава се също, че тогава, на 26 януари, 
стотици лекари са изпратени да се борят с раз-
пространението на коронавируса в Ухан. А под 
карантина са 56 милиона души в 18 града на 
провинция Хубей.  Болниците в 11-милионния 
Ухан са препълнени и стотици хора очакват да 
получат медицинска помощ. В града се строят 

две нови болници... и т.н.
Но най-важното, което тогава сме пропус-

нали, но е  записано в тази публикация, е едно 
изявление на експерти от Китай, които са карто-
графирали заразата в този момент и са призо-
вали: „Правителствата по света трябва да въве-
дат драконовски ограничения на пътуванията, 
за да се спре мистериозния коронавирус в Ки-
тай да се превърне в глобална епидемия!”  

Кой ли не е пропуснал тогава тази тревожна 
информация от Ухан. Защото там пише и друго: 
„Шефът на Световната здравна организация Те-
дрос Аджан замина спешно за Китай в понедел-
ник. Той ще има консултации с правителството и 
медицински експерти.”

Да, и шефът на Световната здравна организа-
ция като че ли тогава е  направил само екскур-
зия до екзотичния Китай на 25 януари. Защото 
драконовски мерки нямаше до деня 12 март 
2020 година, когато същият този  шеф обяви за 
пандемия заразата от COVID-19.

Късно! Два месеца след това! Когато Европа 
пламна. Пламнаха и Америка, и всичките кон-
титенти. Само на Южния полюс няма още вирус 
– кой знае докога.

Но и други страни проявиха след това  лени-
во безгрижие. 

Като в Италия например, където само преди 
дни самият кмет  на италианския град Бергамо, 
Джорджио Гори, направи  шокиращо изявление  
в медиите, като обяви, че футболният мач от 
шампионската лига между Атланта и Валенсия е 
инфектирал 40 000 души с коронавирус. Среща-
та се игра на стадион „Джузепе Меаца” в Мила-
но, тъй като капацитетът на стадиона в Бергамо 
не отговарял на критериите за елиминационна-
та фаза на най-комерсиалния турнир в Европа.

Колко ли от тези души сега не проклинат ня-
колкото часа кеф. Някои от тях може би вече не 
могат и това. Ужас!

Да не говорим за Испания, за Германия, а и 
за Франция, където властите наскоро проведоха 
„безпроблемно” първия тур на изборите за нов 
парламент. Фриволно и с букети за лидерите...  
Втори тур не се състоя. А днес заразените там са 
толкова много, че възрастнии хора с висока тем-
пература вече са съветвани да пият лекарства в 
къщи – ами просто за тях вече не стигат легла и 
в импровизираните полеви болници...

В България  засега все още е друго 
Ние – от нашата, макар и не голяма общ-

ност на  глухите хора в България, също мислим 
за действията и за бездействията на някои ев-
ропейски съвети, на световни организации и 
какви ли още не експерти сега. И усещаме вече 
лековатото им безхаберие. Да ги съдим е късно. 
Станалото – станало...  

Но нека поне за сега да сме благодарни за 
драконовските мерки, които са в сила вече тре-
та седмица у нас, в България. И да ги спазваме, 
а дори да сме коректив на другите. 

За да живеем! 
Ние сме „крехки” хора – така мислят за нас. 

Не защото не сме здрави. О, здрави и силни сме 
като  другите.  Но защото просто понякога не 
чуваме. И ако днес  някои „недорасли” хора по 
министерства и ведомства все още продължа-
ват да мислят, че могат да ни слагат в графата 
„втора ръка”, не стана. Точно сега – не! 

Защото вече, след толкова години борба, по 
всички големи телевизии се работи задължи-
телно и с жестов превод. Значи не е било толко-

ва трудно. Просто някои чиновници в МОН, а и 
други,  които години наред взимаха заплати, за 
да протакат нашия проблем, се провалиха. Да. 
Ако преди три години тези други не се бяха про-
тивопоставили да бъде приет Законът за ж есто-
вия език, можеше и по-добро да бъде за нас, 
глухите.  Пандемия ли трябваше да се случи, 
за да престанат да протакат?!? Високомерието 
свърши. Свършиха и срещите с красиви тоалети. 
И парфюмът им също.

И тъкмо за това нека сега се обединим . Ние 
да се обединим .

Нашата сила е в обединените ни действия 
в Съюза на глухите в България. Нашият съюз – 
който 86 години вече е най-добрият ни защит-
ник на интереси и прояви. 

А в тези дни, 
Съюзът на глухите в България, наистина ни 

донесе чест!
Ръководството на Съюза на глухите в Бълга-

рия, в лицето на председателя на СГБ Николай 
Нинов и на членовете на Управителния съвет 
постигнаха удивително съгласие и предприеха 
невиждани мерки за да запазят здравето и жи-
вота на нашите членове. 

Такава доблест е достойна за признание! 
Всъщност,  тъкмо тези отговорни хора  за-

клеймиха безхаберието, за да можем да бъдем 
живи и здрави. Нека похвалим и примера в ра-
йонните ни организации, а и в териториалнии-
те. 

За  да можем да бъдем отново всички за-
едно в следващите ни прояви и срещи, които 
предстоят ! 

Малко по-късно.
Йорданка Димитрова

ЛИЧНИ

Фаталното „щастливо”  безхаберие, което  донесе на света най-голямото нещастие
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В условията на извънредно поло-
жение в страната, породено от панде-
мията COVID-19, Националният учебен 
център на БЧК – Лозен, изпълнява про-
ект „Помощ, подкрепа и реализация” 
по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020, насо-
чена към лица със слухови нарушения 
и техните семейства. 

Тъй като информацията, разпрос-
транена в медиите, не беше конкрет-
на, се свързах с екипа на проекта и 
получих следния отговор:

„Казвам се Диана Балова  и съм 
ръководител на проекта „Помощ, под-
крепа и реализация”. Проектът е напи-
сан от мен и съм негов инициатор.

Изпращам Ви резюме на проек-
та към момента на кандидатстване 
(декември 2019 г.) с информация за 
основните му цели и дейности. В мо-
мента дейностите са трансформира-
ни в информационна онлайн връзка, 
разговори с общността и помощ в раз-
говорите, като връзка между отговор-
ните органи и институции от името на 
хората с увреден слух.

 Идейно проектът е създаден за 
50 представители на целевата група 
(хора с увреден слух). Към момента, 
освен преките бенефициенти, връзка 
с нас осъществяват много хора, които 
са свързани с училището СУУУС „Проф. 
д-р Дечо Денев”, което е мястото за 
оказване на помощ посочено в про-
екта. 

Изпращам ви и съобщението към 
медиите в което е посочен имейлът 
за връзка в консултантите. Който има 
нужда от помощ може да напише 
в  имейл с проблемите си и ние ще от-
говорим, или ще го включим в общия 
Вайбър чат.

Оставам на разположение за 
въпроси. Моля да са през имейл: 
podkrepa.ppr@abv.bg

С уважение Диана Балова”
Публикуваме част от изпратеното 

от г-жа Балова резюме относно про-
екта:

„В проектното предложение е 
предвидено да се окаже помощ, под-
крепа и реализация на 50 представи-
тели от целева група, чрез създаване 
на гъвкави комплексни услуги, съо-
бразени с нуждите и потребностите 
на хората с увреден слух и техните се-
мейства, до които те нямат достъп или 
той е ограничен поради липсата на ин-
формираност, достъпност или опит от 
тяхна страна. Предвидените дейности 
са определени чрез внимателно про-
учване на проблемите, пред които се 

изправят хората с това увреждане. 
Основни дейности за реализация 

на проекта са:
- Осигуряване на жестов прево-

дач-тълковник;
- Осигуряване на социално-адми-

нистративна помощ;
- Осигуряване на правни услуги и 

юридически консултации;
- За постигане целите на проект-

ното предложение ще бъде създаден 
екип за организация и управление на 
проекта, както и осъществяване на 
дейности за информация и комуника-
ция, отразяващи преките резултати от 
включените дейности.

Основна цел на проектното пред-
ложение „Помощ, подкрепа и реа-
лизация” е постигане на конкретни, 
преки резултати в интеграцията и реа-
лизацията в социален и трудов аспект 
на хора със слухови увреждания и тех-
ните семейства.

Глухотата следва да се интерпрети-
ра  не толкова като инвалидност а като 
социално –изолационен проблем, 
който може да се разреши при инте-
гриране на личността в социалната 
система, чрез адекватни индивидуал-
ни социални дейности и услуги, които 
ще бъдат предоставени на бенефици-
ентите, чрез реализирането на проект-
ното предложение.

Специфичните цели на проектно-
то предложение са създаването на 
обособени, реално търсени услуги, 
чрез които да се постигнат измерими 
резултати в индивидуален план за 50 
бенефициента, представители на це-
левата група, а именно:

1. Функционална логистична по-
мощ и подкрепа в насърчаването и 

реализацията на пазара на труда. Уве-
личаване броя на хора, които за за-
почнали да търсят и намерили работа. 
Безработицата сред хората със слухо-
ви увреждания е много висока.  Много 
от тях разчитат само на социални по-
мощи и пенсии. Други се реализират 
в професии, които не изискват говор, 
но това ги обрича на ниски доходи и 
ги лишава от професионално разви-
тие. Малко са работодателите, които 
са склонни да наемат хора с увреден 
слух. Основна цел е чрез администра-
тивно-социални консултации, хората с 
увреждания да придобият необходи-
мият опит, познания и самочувствие, 
чрез които да заемат достойно място 
на пазара на труда.

2. Помощ, консултиране и съдей-
ствие за юридическо-правни пробле-
ми съпътстващи живота на хората с 
увреден слух. Въпреки напредъка на 
технологиите, хората с увреждания в 
България, включително глухите, често 
остават изолирани и без добри шан-
сове за личностна, житейска и про-
фесионална реализация, част от тези 
проблеми се дължат на неразрешени 
имотни, или граждански дела, които 
от своя страна допълнително утежня-
ват емоционалното и материално по-
ложение на бенефициентите. 

3. Осигуряване на професионална 
комуникационна връзка с всички об-
ществени, здравни и социални инсти-
туции, чрез осигуряване услугите на 
жестомимичен преводач-тълковник. 
Част от хората с увреден слух са за-
вършили специализирани училища 
и имат умението да  разчитат думите 
по устните на говорещия, но често се 
затрудняват да разберат смисъла на 

информацията; често липсва възмож-
ност за пълноценен визуален контакт 
и притеснение, или нежелание на чу-
ващите за съдействие. В държавните, 
общинските  институции, в болниците 
и спешните отделения, глухите хора не 
могат да бъдат разбирани. Комуника-
цията е сложна, опосредствана, поня-
кога невъзможна.

Заложените цели в проектното 
предложение са в унисон с основните 
принципи на Български червен кръст 
и целите на инвестиционен приоритет 
№ 2 „Активно приобщаване, включи-
телно с оглед насърчаване на равните 
възможности и активното участие, и 
по-добрата пригодност за заетост” и 
пряко кореспондират със Специфична 
цел № 2  „Увеличаване на броя на хо-
рата с увреждания, които са започна-
ли да търсят работа или са заети, чрез 
предоставяне на социални и здравни 
услуги, вкл. чрез интегрирани мерки 
за хора с увреждания и техните семей-
ства“.

Всички дейности са насочени към 
постигане на целите, като предвиде-
ните конкретни резултати към всяка 
дейност са обвързани с тяхното пости-
гане в контекста на основната цел – на-
маляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване.

Проектът не изисква съфинанси-
ране от страна на БЧК. Стартирането 
и оперативното изпълнение, ще бъде 
със собствени средства на Национал-
ния учебен център на БЧК – Лозен.”

Текстът на съобщението до меди-
ите, предоставен ни любезно от г-жа 
Балова, е следният:

„Национален учебен център на 
БЧК - Лозен, към настоящият момент 
реализира проект „Помощ, подкрепа 
и реализация” по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020. Проектът е създаден и на-
сочен към лица с увреждания – лица 
със слухови нарушения (ЛСН) и техни-
те семейства. Приблизителният брой 
хора с увреден слух в към днешна дата 
е близо 120 хил. български гражда-
ни, 30 хиляди, от които общуват чрез 
жестов език. Поради спецификата на 
увреждането, свободната комуника-
ция и възприемане на информацията 
на хората с увреден слух е различна и 
затруднена, а понякога невъзможна 
в обичайната среда на хората без ув-
реждания. Това ги поставя в значител-
на изолация в обществото от гледна 
точка на равнопоставеност, интегра-
ция, обществена и трудова реализа-
ция. В условията на настоящата криза 

тази изолация значително се задълбо-
чава. 

От 13.03.2020 год. основните нови-
нарски емисии включиха жестов пре-
вод е ефира си, но, за съжаление, тази 
мярка не е достатъчна за предпазване 
на общността от фалшиви новини и 
дезинформация. Хората със слухо-
ви увреждания нямат възможността 
да задават въпроси към отговорните 
институции, да общуват с лекари, ме-
дицински специалисти, социални, об-
ществени служби и с органите на МВР.

За да се отговори тази необхо-
димост в условията на карантина и 
задължителна изолация, екипът на 
проекта работи неуморно за подпома-
гане на всички, които имат нужда и за-
труднения. В екипа са включени два-
ма социално-административни кон-
султанти, жестов преводач и юрист. 
Консултантите и жестовият преводач 
комуникират с хората с увреден слух 
почти денонощно. Чрез създадени-
те онлайн платформи и електронна 
поща, комуникацията се извършва с 
видео разговори, съобщения, всички 
възможни и достъпни за хората елек-
тронни форми. Консултантите и жес-
товият преводач приемат конкретни 
въпроси на хората и от тяхно име ги 
задават на отговорните лица. По този 
начин се осъществява комуникация с 
личните лекари, ако някой има при-
теснителна симптоматика; със здрав-
ните и социалните служби; относно 
пенсии; помощи; ТЕЛК и др. Юристът 
на проекта чрез имейли отговаря на 
текущи правни въпроси, които много 
от хората задават. Освен включените 
в проекта бенефициенти, от онлайн 
платформите се възползват всички 
нуждаещи се хора със слухови увреж-
дания, като дневният брой запитвания 
за съдействие е над 100 и на всички 
се оказва съдействие. Консултантите 
предоставят помощ на всички лица, 
които са се обърнали към нас. Регу-
лярно в чатовете се пускат и новите 
разпоредби и правила за поведение. 
Всекидневно се обръща внимание на 
начините за предпазване и поддър-
жане на висока лична хигиена. Правят 
се конферентни разговори и продъл-
жават да се търсят форми и начини 
за осигуряване на трудова заетост на 
безработните представители на хора-
та със слухови увреждания.”

За връзка с нас - на e-mail: podkrepa.
ppr@abv.bg

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

БЧК в помощ на хората 
със слухови увреждания

На 21 март във фейсбук 
страницата на Национал-
ната асоциация на пре-
водачите на жестов език 
(НАПЖЕБ) беше публику-
вано видео съобщение за 
подета от ръководството 
на асоциацията добровол-
ческа инициатива в полза 
на глухите хора. Във видео 
съобщението се съобщава 
следното:

„Здравейте всички!
Във време, когато глу-

хата общност е в инфор-
мационно затъмнение, 
Управителният съвет на 
НАПЖЕБ взе решение да 
стартира доброволческа 
кампания в полза на хората 
с увреден слух в България.

НАПЖЕБ има екип от до-
броволци, които са готови 
да съдействат с превод от 
и на жестов език на глухи-
те хора при необходимост 
да се свържат със своите 

лични лекари. Ако имате 
някакви съмнения за зара-
за, връзката с преводачите 
ще бъде онлайн и дистан-
ционно. За целта глухият 
човек, който има нужда 
от преводач, е необходи-
мо да се свърже чрез вай-
бър (услугата за видео и 
чат VIBER) на видеочат със 
следните телефонни но-
мера: 0882 640 878 и 0884 
310 179, от които ще бъдат 
насочени към конкретен 
преводач. Отново връзката 
ще бъде онлайн дистан-
ционно и чрез видео раз-
говор. Преди да позвъните 
на нашите номера, много 
молим да знаете точни-
те имена на Вашия личен 
лекар, неговия телефонен 
номер и конкретната при-
чина, поради която го тър-
сим. Това е необходимо, 
ако се налага телефонен 
разговор между превода-

ча и лекаря. Ако глухият 
човек е вече при своя ле-
кар, тогава ще се напра-
ви конферентен разговор 
чрез видео връзка. Молим 
глухите хора да се свързват 
с нас при наистина сериоз-
ни и основателни причини, 
касаещи здравето! А не 
ей-така, от любопитство, 
скука или за забавление! 
Само когато има сериозна 
необходимост от връзка с 
Вашия лекар.

Нашият екип от до-
броволци е: Милена Гър-
кова-Калинова, Марина 
Пенева, Бонка Саздова и 
Камелия Ангелова.

Уважаеми колеги, пре-
водачи от и на жестов 
език, ако вие в момента 
не сте на работа, а сте вкъ-
щи – карантина, много мо-
лим да се свържете с нас, 
за да ви включим в нашия 
доброволчески екип.

Пазете се всички! 
Бъдете здрави!”
На призива на НАПЖЕБ 

откликнаха преводачите 
Силвия Маринова и Сил-
вана Павлова, към които 
ръководството изказва 

сърдечна благодарност и 
към настоящия момент 
екипът от добровол-
ци-преводачи на жестов 
език включва: Милена 
Гъркова-Калинова, Мари-
на Пенева, Бонка Саздова, 

Камелия Ангелова, Сил-
вия Маринова и Силвана 
Павлова.

Публикацията под-
готви Петра Ганчева от 
фейсбук страницата на 

НАПЖЕБ

Благотворителна инициатива на 
НАПЖЕБ в полза на глухите хора
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Собственик на фурна раздава 
по 300 хляба дневно на хора в нужда

Ахмед Мехмед, при-
тежател на фурна, даря-
ва хляб на възрастните 
в нужда по време на из-
вънредното положение. 

Младият хлебар е от 
русенското село Люля-
ково. От две години е 
собственик на фурна за 
хляб в родното си село, 
а същевременно изуча-
ва „Право” във Велико-
търновския университет 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий”. 

След обявяването на 
извънредното положение решава да подпомогне най-уязвимата група от обществото – 
възрастните хора, които имат и финансови затруднения

Ахмед доставя безплатен хляб по домовете на възрастните хора не само от село 
Люляково, а и в околните села. Раздава безвъзмездно около 300 хляба на ден из селата 
в община Руен.

Ахмед споделя, че това е броят на записалите се, като раздава по селата, до които 
има възможност да пътуват бусовете му. За жалост, допълва, че е имало хора, които се 
опитали да се възползват от добрината му. Той апелира хората, които не са затруднени 
финансово, да проявят разбиране, за да има за хората, които наистина се нуждаят.

Младият хлебар ще раздава хляб на най-уязвимата група до края на извънредното 
положение, дори периодът да бъде удължен.

Радослав Александров

Иновативен чатбот 
ни помага в борбата с коронавируса

Скили използва данни, предоставени 
от Министерството на здравеопазване-
то и Световната здравна организация, за 
да може възможно най-точно да отгово-
ри на всичките ни въпроси, свързани с 
коронавируса.

Идеята за създаването на Скили се за-
ражда в началото на февруари и принадле-
жи на Георги Николаев, който е мениджър 
в българската ИТ компания „Абилитикс”.

„Чатботът е онлайн платформа, в която 
на едно място са събрани както презента-
ции и видеа, така и възможност за чат с изкуствен интелект”, казва Георги Николаев 
пред Свободна Европа.

Скоро след като му хрумва идеята, Георги я споделя с директора на ИТ компанията Росен 
Живков, който само няколко седмици по-късно, заедно със своя екип, дава живот на Скили.

„Искахме да създадем чатбот, който да бъде в първа помощ на гражданите, нещо 
като онлайн личен лекар. Да можете да му пишете и съответно чатботът веднага да 
ви отговаря, без да се редите на опашки пред кабинета на джипито”, обясняваи Ро-
сен Живков. „Важно е да знаем, че Скили няма компетенциите на лекар, но въпре-
ки това е способен да направи първоначална диагностика на нашите симптоми, да 
прецени дали те са сериозни и дали трябва да потърсим консултация от специалист. 
Освен да ни даде полезни съвети, свързани с това как да спазваме добра лична 
хигиена и как да подсилим имунната си система, целта на Скили също така е да ни 
предпази от паниката, като ни дава съвети какво да правим, ако имаме съмнения, 
че сме заразени.”

Росен Живков и екипът му работят върху постоянно обновяване на наличната инфор-
мация, базирайките се на това какво хората най-много искат да научат и кои са най-чес-
то задаваните от тях въпроси.

„Чатботът е в динамична среда, ежедневно се доразвиват информацията и възмож-
ностите му. Ние продължаваме да работим по чатбота и да го адаптираме към новата 
реалност, която се променя непрекъснато”, допълва Росен.

Освен в подкрепа на гражданите, идеята е Скили да се превърне и във верен по-
мощник на кризисния щаб, както и на всички институции, които в момента се борят с 
коронавируса.

Работи се и върху идеята чатботът да помогне за преодоляването на очакваната ико-
номическа криза, както и да предостави безплатни обучения на всеки, който иска да 
подобри и развие личностните си умения.

Ако искате да разберете как Скили може да ви помогне и да говорите с него, може 
да го посетите на интернет адрес: https://skillythebot.com/en/skills/coronavirus-chatbot-
bulgaria/chatbot

Габриела Гичева

Нова платформа свързва доброволци с 
възрастни хора, нуждаещи се от помощ 

Новосъздадената платформа Pomogni.net помага на възрастни хора, които изпитват 
трудности по време на извънредното положение.

Платформата функционира от няколко дни. Основната цел на приложението, което 
е напълно безплатно, е да подпомогне възрастните хора, които се нуждаят от проду-
кти. Платформата работи с два типа потребители - нуждаещи се и доброволци. Под 
нуждаещ се възприема възрастен човек, който не може и не е желателно да напуска 
жилището си.

В платформата, от една страна, се регистрират възрастните хора, от другата – добро-
волците. Всеки възрастен човек, който се регистрира, може да си направи автоматично 
заявка от какво има нужда. При регистрацията трябва да се посочи адрес, на който 
доброволците да занесат хранителните продукти.

Създателите на апликацията са създали и номер, на който може да се направи заяв-
ка, в случай, че нуждаещият се изпитва затруднение с регистрационната форма.

Зад посочения телефон има друг доброволец, който осъществява заявката електрон-
но. По този начин апликацията продължава да функционира по предвидения начин. 
Възрастните могат да се обадят на мобилния телефон на платформата, да посочат адре-
са и продуктите, от които има нужда. Заявка може да се направи на номер 0888 366 694.

Доброволците от своя страна ще получават известие за всеки нуждаещ се от про-
дукти в радиус от 5 км. Адресът на нуждаещия се ще се покаже, когато заявката бъде 
приета от доброволец. Тази мярка е въведена, за да няма злоупотреби с приложението. 
Поради тази причина ще могат да се регистрират само български номера, като ще има 
потвърждение за валидация.

Платформата Pomogni.net е безплатна и ще остане такава. Тя няма да бъде използ-
вана само по време на извънредното положение – създателите имат надежди прило-
жението да бъде полезно и след това. То ще може да бъде използвано също така от 
Социалния патронаж и БЧК.

Фермерските пазари се местят в интернет – 
можем да поръчваме онлайн

С настъпилата ситуация както в 
България, така и в целия свят започ-
наха да се предприемат действия, с 
които да се ограничи разпространя-
ването на вируса. По този начин го-
ляма част от производителите бяха 
засегнати, като се обяви затваряне-
то на фермерските пазари. Това е и 
причината, поради която стопаните 
постепенно се ориентират към онлайн продажбите на продуктите си. 

Организаторите на традиционния пазар, който се провежда всяка сряда пред Ми-
нистерството на земеделието, споделиха със статус на страницата си във фейсбук, че 
фермерите и малките производители от „Произведено във фермата” започват преки 
доставки до дома и офиса, независимо къде живеете.

В списък посочиха фермерските стоки, които се предлагат и могат да бъдат поръчани 
онлайн и по телефона.

Фермерските пазари „Иван Вазов” и „Римската стена” също разкриха, че с произво-
дителите си работят усилено към алтернативни подходи за предлагането на продукци-
ята им и възможността тя да достига по-лесно и сигурно до своите ценители.

А фермерският пазар във Варна обяви, че до края на мерките пазарът ще работи 
онлайн, като е осигурил списък с контактите на производителите, от които потребите-
лите могат да поръчат нужните им храни и други стоки. Производителите насърчават 
клиентите си към тази стъпка.

Въпреки първоначалния бум в продажбите онлайн, вече нещата са спокойни и не 
се забелязват отклонения от традиционните нива на продажби, които и преди са се 
реализирали чрез интернет или телефонните обаждания, по думите на Тенчо Христов, 
организатор на „Произведено във фермата”. В началото високият ръст на онлайн про-
дажби съвпада с дните, в които хората бяха решили да се презапасят с храна, заради 
обявеното извънредно положение. След това импулсивно решение нивата на продаж-
би се нормализират.

Докато се вземе крайно решение за фермерските пазари, всеки, който има желание, 
може да поръчва онлайн и да не спира да се снабдява с познатите и така любими стоки. 
Това е възможност за всички, които до този момент не са опитали нищо от производи-
телите, да го направят сега бързо и лесно - онлайн. 

Добромира Петрова

Добрите новини по време на пандемията 
Случайно или не, тази сутрин (денят е 28 март) попаднах на една чудесна страничка във фейсбук – Добрите новини 
по време на коронавирус. Почувствах се окрилена, обнадеждена и вдъхновена и реших да споделя с вас, читатели на 

вестник „Тишина”, част от тези прекрасни новини, за да предам вярата и надеждата на всички ви

COVID-19
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През 2018 година „Тих 
Труд-Плевен” ЕООД  спечели 
п роект, с който успя да реновира 
(обнови) залата за шивашки ус-
луги, като подмени прозорците 
със съвременна дограма и пода 
с ламинат. Така залата придоби  
приятен и хигиеничен вид.

Въпреки многото трудности  и 
финансовото затруднение, в 
което бе изпаднало друже-

ството (помним, че на 7 юли 2014 
година  ръководството на „Тих 
Труд” в Плевен получи официал-
но писмо от НАП във Велико Тър-
ново, че ще бъде разпродадено 
на търг) дружеството се стабили-
зира  и преодоля кризата.

За съжаление, производстве-
ната дейност, както във всички 
съюзни предприятия е със зати-
хващи  функции. В нашите дру-
жества останаха хора, които са 
със съпътстващи заболявания – т. 
е.ние запазихме своите социал-
ни функции. Но, за съжаление, те 
не са подкрепени от държавата, 
а  продължаваме да  работим  на 
пазарен принцип.

Много трудности среща едно 
производство с малко работници 
(при нас са 12 души). Защото спе-
цификата на производството има 
същите изисквания, както и при 
достатъчен  брой  служители, за 
да се организира  поточност в 
производството и да бъде рента-
билно това производство.

Въпреки всичко ние се опитва-
ме да преодоляваме трудностите 
и да продължим да поддържаме 
социалната политика. 

В този труден за всички мо-
мент, който ни сполетя - спаз-
вайки всички правила, нужни за 
здравето на хората ни, продъл-
жаваме да работим. 

Преустроихме работата си, за 

да бъдем полезни на всички хора 
в България. За последните 10 ра-
ботни дни сме произвели 5 хиля-
ди предпазни  маски.

Ползвайки  опита, който има-
хме в миналото (да оборудваме 
с изделия болниците със всичко 
необходимо) бързо се пренасо-
чихме в производството на пред-
пазни маски от 100% памук . Те са 
за многократна употреба и с въз-

можност за стерилизация. Цена-
та, на която ги произвеждаме, е 1 
лев  за бройка.

Това е нашия принос  за опаз-
ване здравето на хората, макар 
да не е благотворителен. Нека се 
подкрепяме кой с каквото може 
и със сигурност ще преодолеем и 
тази криза. Да спазваме хигиен-
ните предписания да не се съби-
раме на групи  

Скъпи приятели ще дойде и 
това време, когато ще бъдем от-
ново заедно, така, както сме били 
винаги – усмихнати и  щастливи. 
А  засега – ще се виждаме само 
пред  камерите на телефоните. 
Но и това е добре, защото ако се 
върнем назад във времето, ще си 
спомним – до неотдавна нямаше  
видеокамери, нямаше чатове и 
видео игри.

Отново ви призовавам – нека 
да изпълняваме инструкциите. 
Те  наистина ще опазят нашето 
здраве и това на приятелите, и на 
семействата ни.

Бъдете търпеливи и благосло-
вени!

Ще успеем и сега! 
Димитрина Каракирова, 

координатор на РО-Плевен

В подкрепа на борбата с пандемията COVID-19, колективът на 
„Тих труд-Варна” ЕООД се включи още в края на месец февруари.

Артикулът – предпазна маска за лице, е утвърдена вече наша 
продукция за клиенти от медицински центрове. Започнахме с 
малка серия за нашия персонал и семействата на работници-
те. Веднага след това постъпиха запитвания от наши клиенти и 
свързани с тях фирми, и след 05.03.2020 г. се заредиха поръчки 
от предприятия и институции, а от 16.03.2020 г. изпълняваме го-
ляма поръчка за община Варна – 10 000 бр. маски. 

Вече сме заредили районните кметства, старческия дом, цен-
тровете за рехабилитация, предприятията от хранителния сек-
тор и др. Членовете на Съюза на глухите в България от региона 
обслужваме с предимство.

Маските за лице, които произвеждаме са с високо качество. 
Те са за многократно ползване. Платът е 100% българско памуч-
но хасе.

Със задоволство съобщаваме, че малобройният ни отбор от 
шивачки, не се поддаде на паника и страх, а най-отговорно, съз-
нателно и старателно, интензивно работи по поръчките. В тяхна 
помощ през целия работен ден са и служителите на предприя-
тието. 

Благодарим им най-сърдечно и пожелаваме да бъдат все така 
силни срещу предизвикателствата.

При спазване на препоръките за хигиена при работа и вкъщи, 
дистанция при контактуване, засега всички шивачки са здрави и 
с труда си се надяват да помогнат за по-бързо и по-леко преодо-
ляване на кризата.       

Марияна Василева

ВЪВ ВАРНА

Шивачки срещу пандемията

В ПЛЕВЕН

Гордите хора и днес 
сме в полза на родината

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНЕС
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Агенцията по заетостта към Министер-
ството на труда и социалната политика 
реализира програма за заетост и обуче-
ние на хора с увреждания, която предста-
вяме накратко тук.

Основна цел на програмата: повиша-
ване пригодността за заетост и осигурява-
не на заетост на регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда” безработни хора с трайни 
увреждания или преминали успешно курс 
на лечение за зависимост към наркотични 
вещества хора в трудоспособна възраст, 
като предпоставка за преодоляване на со-
циалната им изолация и за пълноценното 
им интегриране в обществото. Програма-
та е удължена със заповед № РД01-96 от 
11.02.2020 г. на министъра на труда и со-
циалната политика.

Непосредствени цели на програмата: 
създаване на условия за заетост на безра-
ботни хора с увреждания, регистрирани в 
дирекции „Бюро по труда”, обект на про-
грамата; повишаване пригодността за зае-
тост и заработване на трудови възнаграж-
дения чрез осигуряване на обучение на 
лицата, обект на програмата; повишаване 
степента на информираност на общество-
то за проблемите и възможностите на 
лицата от целевите групи по Програмата, 
с цел промяна на обществените нагласи 
и премахване на съществуващите стере-
отипи; насърчаване на работодателите да 
наемат на работа безработните, обект на 
програмата; развитие на партньорството 
на всички нива при реализацията на про-
грамата; създаване на условия за достоен 
и самостоятелен живот за хората, обект на 
програмата.

Териториален обхват: програмата се 
прилага във всички общини на страната.

Обект, обхват и условия на програма-
та: безработни с трайни увреждания в тру-
доспособна възраст, регистрирани в ди-
рекция „Бюро по труда”, като приоритет-
но се включват лицата от следните групи: 
с и над 71% намалена работоспособност; 
военноинвалиди (тази група включва без-
работни военноинвалиди и пострадали 
при или по повод отбраната на страната 
с и над 50% намалена работоспособност); 
хора със сензорни увреждания; хора с 
ментални увреждания. 

Организации, които могат да бъдат 
работодатели по програмата: област-
ни и общински администрации, общин-
ски предприятия; дирекции „Социално 
подпомагане”; частни и/или държавни 
предприятия, други фирми и институ-
ции, юридически лица с нестопанска цел, 
включително организации за и на хората 

с увреждания; специализирани предпри-
ятия и кооперации за хора с увреждания; 
дирекции „Бюро по труда”.

В програмата участват работодатели, 
които отговарят на изискванията на чл. 56, 
ал. 1 от Закона за насърчаване на заетост-
та (нямат изискуеми публични задълже-
ния и отговарят на изискванията за отпус-
кане на помощи по Закона за държавните 
помощи).

Ред и условия за реализация на про-
грамата: програмата се реализира в 2 
компонента:

Компонент 1 „Обучение” – обучението 
е организирано в съответствие със специ-
фичните особености на безработните и с 
идентифицираните потребности по про-
фесии на работодателите, които могат да 
разкрият работни места за лицата, обект 
на програмата. По компонент 1 могат 
да бъдат организирани: мотивационно 
обучение за придобиване на умения за 
активно поведение на пазара на труда и 
трудова реализация; обучение за придо-
биване и усъвършенстване на ключови 
компетентности; обучение за придоби-
ване на професионална квалификация в 
съответствие с възможностите на лицата, 
обект на програмата и с потребностите на 
работодателите.

Компонент 2 „Заетост” – приоритетно 
в този компонент се включват безработни 
лица, успешно преминали обучение по 
компонент 1. Работодателите разкриват 
работни места по програмата за срок от 
24 месеца и подават заявка в дирекциите 
„Бюро по труда”. Приоритетно в програ-
мата се включват работодатели, сключили 
договор за финансиране по чл. 25 от За-
кона за интеграция на хората с уврежда-
ния за осигуряване на достъп до работни-

те места, както за приспособяване и/или 
оборудване на работни места за хора с 
увреждания.

На разкритите работни места наемат 
безработни лица, обект на програмата, 
на пълно или непълно работно време 
(най-малко за 4 часа), за срок не по-малък 
от 24 месеца. Възможно е лицата да бъдат 
назначавани със срок на изпитване, съ-
гласно разпоредбите на Кодекса на труда. 
На разкритите работни места по програ-
мата могат да се наемат последователно 
повече от едно лице, обект на програма-
та. Не се допуска съкращаване на постоя-
нен персонал за сметка на разкритите по 
програмата работни места. При подбора 
на безработните лица, дирекциите „Бюро 
по труда” следва да се съобразяват и с из-
искванията на работодателя за обявеното 
работно място. Окончателното решение 
за назначаването се взема от работодате-
ля.

Дейности за реализация на програ-
мата: идентифициране на безработните 
лица, които могат да бъдат обект на про-
грамата; определяне на лицата, които 
следва да бъдат включени с приоритет в 
програмата; предоставяне на специали-
зирани посреднически услуги на лицата, 
обект на програмата, включително чрез 
наставник при търсене на работа за без-
работни с трайни увреждания; организи-
ране и провеждане на обучението по реда 
на чл. 63 от Закона за насърчаване на за-
етостта и правилника за неговото прила-
гане; идентифициране на работодатели, 
желаещи да разкрият работни места за 
хората, обект на програмата; създаване 
на условия за включване на неправител-
ствени организации в реализирането на 
програмата. 

Назначаването на лица по програмата 
в дирекциите „Социално подпомагане” и 
дирекции „Бюро по труда” на длъжности 
в администрацията в специализираните 
дирекции е извън длъжностното разпи-
сание. Осигуряването на заетост на хора 
с увреждания в тези администрации цели 
повишаване ефективността на работата с 
безработни от тази целева група по про-
грамата. Назначените на работа хора с ув-
реждания ще подпомагат специалистите 
от тези администрации чрез познанията 
си за специфичните проблеми на хората с 
увреждания.

Работодателят по националната про-
грама: 

10.1. Сключва договор за съвместна 
дейност с дирекция „Бюро по труда” за 
предоставяне на средства по Програмата.

10.2. Разкрива работни места за срок 
от 24 месеца, на които наема безработни 
лица, обект на Програмата.

10.3. При необходимост и наличие на 
подходящи условия може да посочи обу-
чаваща институция или да поиска от ди-
рекция „Бюро по труда” да организира 
избор на обучаваща институция, която да 
обучи безработните, обект на програмата, 
по регламентите на Закона за насърчава-
не на заетостта, в съответствие с изисква-
нията за заемане на заявените работни 
места.

10.4. Сключва индивидуални трудови 
договори с безработните, обект на про-
грамата, в съответствие с разпоредбите 
на Кодекса на труда.

10.5. Изплаща трудовите възнагражде-
ния за отработеното време на наетите по 
Програмата лица, в съответствие с разпо-
редбите на Кодекса на труда.

10.6. Предоставя необходимата инфор-
мация, свързана с реализацията на Про-
грамата.

Организациите на работодателите съ-
действат на дирекциите „Бюро по труда” 
и на организациите на и за хора с увреж-
дания за популяризиране на Програмата.

Неправителствените организации, 
включително организации за и на хората 
с увреждания:

12.1. Съдействат на МТСП, Агенция по 
заетостта, дирекции „Бюро по труда” и ор-
ганизациите на работодателите за популя-
ризиране на програмата.

12.2. Участват при реализацията на 
програмата чрез информиране на хората с 
увреждания и работодателите за възмож-
ностите за включване в програмата.

На това мото попаднах през 
лятото на 2015 г. и беше написано 
от не кой да е, а от бившия пред-
седател на Съюза на инвалиди-
те в България Божидар Ивков в 
блога му по повод неадекватни-
те промени в закони и наредби, 
свързани с хората с увреждания. 
Избрах го за заглавие на настоя-
щите ми редове, защото, резон-
но, когато един проектозакон, 
особено този за българския жес-
тов език, се прави с участието на 
работна група, съставена от чле-
нове на организации на и за хора 
с увреден слух, най-малкото би 
трябвало те да бъдат запознати с 
окончателните текстове.

Случи се така, обаче, че след 
отправена покана от страна 
на Грета Ганчева, директор на 
дирекция „Приобщаващо об-
разование” към членовете на 
работната група за съвмест-
на среща в Министерството 
на образованието и науката 
(МОН), на която да бъде одо-
брен проектозаконът за об-
ществено обсъждане, се оказа, 
че нито един от поканените 

не е запознат с окончателния 
вариант на проектозакона.

И на срещата мнозинството 
от тях обявиха, че биха искали, 
преди да дадат съгласието и 
одобрението си, да се запознаят 
с текстовете, защото, казано на-
кратко – „нищо за нас - без нас”. 
Не е нужно да обяснявам, че те 
са в правото си – проектозако-
нът засяга хората, които общуват 
на жестов език и са жизнено за-
висими от него. Затова не могат 
просто така да го одобрят, без 
да са запознати с него. Искането 
им беше напълно справедливо 
– както за всеки един българин 
майчиният език е жизнено ва-
жен, така и за глухите хора бъл-
гарският жестов език е кръвно 
свързан с тях, с живота, с работа-
та, с всичко, от което зависи съ-
ществуването им. 

Впоследствие, сред среща-
та, разговарях с председателя 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия Николай Нинов, присъствал 
на срещата, който ми обясни, 
че „редът, съгласно закона за 
нормативните документи, е 

следният: текстът на даден 
проектозакон минава първо 
през дирекциите на МОН за 
одобрение; след това се дава 
на нас, членовете на работ-
ната група и на министъра на 
образованието, за да го одобри 
и подпише. Като нашето мне-
ние остава само като мнение 
и забележка. И след това оти-
ва за обсъждане и съгласуване 
с останалите министерства 
– на труда и социалната поли-
тика и на здравеопазването, 
а оттам ще се внесе в Минис-
терския съвет. Съответно, 
след което от МС ще се внесе 
в Народното събрание, като 
ще има и открито общест-
вено обсъждане, което ще е в 
рамките на един календарен 
месец.”

В крайна сметка, срещата е 
приключила с информацията, 
че текстовете на проектозакона 
(които, по думите на г-жа Ган-
чева, били коректни и в защи-
та на българския жестов език), 
след като минат за одобрение 
през дирекциите на МОН, ще се 

предоставят на членовете на ра-
ботната група за мнение. Силно 
се надявам в близко бъдеще да 
имаме най-после един наисти-
на точен и добре аргументиран 
проектозакон, за да станем сви-
детели на това, което хората с 
увреден слух от съседна Румъния 
дочакаха – признаването на жес-
товия им език и така Румъния се 
включи в числото на европейски-
те страни, признали официално 
жестовия език. Само за инфор-
мация – законопроектът е бил 
иницииран през 2018 г. от депу-
тата от Националната либерална 
партия Адриана Сафтоиу и под-
крепен от няколко партии, а на 
25.02.2020 г. бе приет с 241 гла-

са „за” от Румънската камара на 
депутатите. Законът влезе в сила 
след обнародване от президента 
Клаус Йоханис. Т. е. само за две 
години румънските глухи станаха 
част от световното общество на 
глухите с узаконен жестов език. 

Дали така ще стане и у нас, 
като се знае, че този дълго оч-
акван и изстрадан проектозакон 
е създаден с общите усилия на 
експертите от образователното 
министерство и представители-
те на хората с увреден слух и се 
предполага, че ще е един дейст-
вително добър закон? Надежда-
та, знайно е, умира последна.

Петра Ганчева

Национална програма за заетост и обучение 
на хора с трайни увреждания

„Нищо за нас – без нас!”

СОЦИАЛНИ НОВИНИ
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За тези от вас, които не зна-
ят, Адриана Стоименова беше 
заместник-председател на На-
ционалния съвет за интеграция 
на хората с увреждания към Ми-
нистерския съвет в периода от 
2017 г. до 2019 г. Участвала е в 
изготвянето на Закона за хората 
с увреждания и в обсъжданията 
на Закона за социалните услуги и 
Закона за личната помощ. 

От 2 март т. г. със заповед на 
министър председателя Бойко 
Борисов за заместник министър 
на Министерството на труда и 
социалната политика е назна-
чена г-жа Стоименова. На бри-
финг в Министерството на труда 
и социалната политика новият 
заместник-министър, която ще 
отговаря за политиките за хората 
с увреждания, заяви пред меди-
ите, че „основните й приоритети 
в бъдещата й работа като замест-
ник министър са три: Законът за 
личната помощ – там, както вече 
стана ясно, параграф 7 дава един 
срок за оценка и предложения; 
новата Държавна агенция за хо-
рата с увреждания и ефектив-

ните социални услуги – така, че 
хората с увреждания да бъдат 
интегрирани както на пазара на 
труда, така и в социалната сфера.

Ще продължим да търсим ба-
лансирани решения за всички 
групи хора с увреждания. Имаме 
нужда от цялостна визия за тях – 
от социалното подпомагане до 
интегрирането им на пазара на 
труда.”

Според г-жа Стоименова в мо-
мента държавата подпомага по 
различни закони и програми 
близо 650 000 хора с увреждания 
и 26 000 деца: „Дават се над 3 
млрд. лв., така че тези средства 
трябва да се разходват макси-
мално ефективно”, добави тя.

 По данни от фейсбук 
страницата на МТСП 

подготви Петра Ганчева

Създаването на този първи 
у нас съвет е част от измене-
нията в Закона за юриди-
ческите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ), които влязо-
ха в сила от 1 януари 2018 г. 
Съветът ще бъде консулта-
тивен орган към Министер-
ския съвет за разработване и 
провеждане на политики за 
подкрепа на развитието на 
гражданското общество и ще 
действа чрез даване на стано-
вища по актове и документи, 
които се отнасят до дейност-
та на гражданските организа-
ции; ще координира процеса 
на създаване, изпълнение и 
отчитане на Стратегията за 
подкрепа на развитието на 
гражданските организации; 
ще събира информация за 
финансирането на граждан-
ските организации с публич-
ни средства и извършване на 
преглед на потребностите и 
проблемите на гражданските 
организации, както и на тех-
ните резултати и постижения 
чрез определяне на прио-
ритетите, правилата и про-
цедурите за разпределение 
на финансовата подкрепа на 
проекти с обществено зна-
чение на юридически лица с 
нестопанска цел за осъщест-
вяване на общественополез-
на дейност. 

Членовете на Съвета са 
общо 15, четиринадесет от 
които са юридически лица с 
нестопанска цел, осъществя-
ващи дейност в обществена 
полза, и председател. Пред-

седателят на съвета ще бъде 
вицепремиерът Томислав 
Дончев. Мандатът на всеки 
член на съвета е 3 години от 
датата на решението на Ми-
нистерския съвет за опреде-
ляне на състава му.

Българският център за 
нестопанско право (БНП) е 
настроен оптимистично към 
създаването на съвета, като 
се осланят на примерите 
за успешно сътрудничество 
между държава и граждан-
ски организации в България, 
а именно: от 2010 г. до 2019 
г. Общественият съвет към 
Фонда за лечение на деца в 
чужбина беше изключително 
успешен инструмент за граж-
дански контрол в процеса на 
вземане на решение за една 
важна тема – достъпа на 
деца до животоспасяващо 
лечение в чужбина. Липсата 
му вече се усеща ясно от ро-
дителите на децата, които се 
нуждаят от лечение; нацио-
налната стратегия „Визия за 
деинституционализацията 
на децата в Република Бълга-
рия” беше изработена през 
2009 г. заедно с граждански 
организации. Благодарение 
на нея беше приет първият 
план, който обезпечи старта 
на най-голямата реформа за 
децата в домовете (не само 
в България, но и в Европа); 
в Народното събрание Об-
щественият съвет към Коми-
сията по взаимодействие с 
гражданските организации 
е трибуна за гласа на граж-

даните, когато се обсъждат 
различни закони, проектоза-
кони и граждански инициа-
тиви (напр. промените в ЗЮ-
ЛНЦ от 2016 г. и последващо-
то им прилагане; проектоза-
конът за доброволчеството и 
пр.); през 2018 г. седемдесет 
и четири граждански органи-
зации успяха да инициират 
промяна в Закона за мер-
ките срещу изпирането на 
пари, за да не доведе той до 
необосновано ограничава-
не правото на сдружаване. 
Примерът показва, че кога-
то има обединение на орга-
низациите и ясни искания, 
стъпващи на знанието, опита 
и нуждите на хората, инсти-
туциите се включват в дебат 

и се ангажират с конкретни 
действия.  БНП вярва, че Съ-
ветът за развитие на граж-
данското общество може да 
даде възможност за диалог 
и намиране на решения в 
дългосрочен план, не за га-
рантиране на гражданските 
свободи (защото те са га-
рантирани от Конституцията 
и от законите в България), а 
за добра среда, в която съз-
даването на гражданска ор-
ганизация с приятели и съ-
мишленици е лесно; в която 
свободно могат да се наби-
рат средства за инициативи; 
в която партньорството с ор-
ганизации от всички сектори 
е естествен начин на работа; 
възможност да се противо-

действа с добри примери, 
открит диалог и последо-
вателни политики на нара-
стващата обществена агре-
сивност към гражданските 
организации. Практиката 
показва, че там, където дър-
жавата подкрепя граждан-
ските организации, решени-
ята и политиките са в много 
по-голяма степен обсъдени 
с хората и разпознати от тях, 
което ги прави по-добри и 
по-устойчиви; възможност 
за ясна и последователна 
държавна политика относно 
развитието на гражданското 
общество и участието му при 
вземането на решения.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Създаде се Съвет за развитие 
на гражданското общество

Адриана Стоименова - новият 
заместник министър в МТСП

„13 000 души останаха без 
личен асистент”, заяви в НС со-
циалистката Надя Клисурска по 
време на парламентарния кон-
трол, защото Министерството 
на труда и социалните грижи 
(МТСП) не осигурило средства 
за подпомагане на тези хора.

28 000 попадат в обхвата на 
нуждаещите се от лични асис-
тенти. Клисурска изрази прите-
снението си, че част от хората 
няма да успеят да получат ус-
лугата личен асистент, защото 
имало общини, в които се от-
казва приемът на заявления 
за лишен асистент. „Законът за 
личната помощ беше изстра-
дан”, изтъкна червената депу-
татка, като добави, че „на нас 
ни е ясно, че средствата няма 
да стигнат или ще стигнат до 
средата на годината.”

Социалният министър Де-
ница Сачева отговори, че са 
„предприети всички дейст-
вия за подпомагане на хора-
та в нужда. 30 011 са пода-
ли молби за оценка. Над 28 

000 са констатирани, че имат 
действителна нужда. Около 
22 000 са личните асистенти, 
като често те са членове от 
семейството.” Сачева посочи 
още, че  „финансовият фак-
тор няма да е водещ, но и не 
трябва да се пренебрегва, тъй 
като недостигът за покриване 
на нуждите на всички нужда-
ещи се е 240 милиона лева. 
Непрекъснато имало пробле-
ми при прилагането на закона 
за социалната грижа.”

Част от нуждаещите се хора 
с увреждания останаха

без личен асистент

СОЦИАЛНИ НОВИНИ
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Европейският икономи-
чески и социален комитет 
(ЕИСК) проведе конферен-
ция на високо равнище, на 
която събра водещи участни-
ци в политиката на хората с 
увреждания, за да обсъди 
новата стратегия на ЕС в тази 
област, която е в процес на 
разработване и се очаква да 
има дълбоко въздействие 
върху милиони на гражда-
ните на ЕС с увреждания 
във всички сфери на живота 
през следващото десетиле-
тие. Целта на конференци-
ята беше да се представят 
препоръките и предложени-
ята за новата стратегия, но 
също и да се предложи плат-
форма за обмяна на инфор-
мация, която да бъде част 
от обширните консултации, 
допринасящи за подготовка 
и финализиране от Европей-
ската комисия в първите ме-
сеци на 2021 г. Препоръките 
и предложенията на ЕИСК 
вече бяха представени в ста-
новището, прието през де-
кември. 

„С новата комисия, пар-
ламент и новият програмен 
период на бюджета, това е 
идеален момент за оформя-
не на нова стратегия за хора-
та с увреждания. С предста-
вянето на своето становище 
ЕИСК беше първата институ-
ция, която даде своя принос 
в разискванията”, каза вице-
президентът на ЕИСК по ко-
муникациите Изабел Кано 
Агилар на откриването на 
конференцията.

Представяйки предложе-
нията на ЕИСК, докладчикът 
по становището Янис Вар-
дакастанис (председател на 
Европейския форум за хо-
рата с увреждания), заяви, 
че новият дневен ред тряб-
ва да бъде много по-все-
обхватен и амбициозен от 
съществуващия. ЕИСК при-
зовава новата стратегия да 
бъде напълно приведена в 
съответствие с Конвенцията 
на ООН за правата на хора-
та с увреждания, Програма-
та за устойчиво развитие до 
2030 г. и Европейския стълб 
на социалните права. Пъл-
ното изпълнение трябва да 
се осигури чрез оказване 
на натиск върху държави-
те-членки които трябва да 

имат свои собствени страте-
гии за хората с увреждания.

Изпълнението на Конвен-
цията на ООН за правата на 
хората с увреждания в ЕС 
също трябва да бъде наблю-
давано чрез установяване 
на координационни центро-
ве за хората с увреждания 
във всички генерални ди-
рекции на комисията, аген-
циите и другите институции, 
като водещия център в ге-
нералната дирекция „Пра-
восъдие и потребители”. 
Въпросите за равенството 
на хората с увреждания 
следва да бъдат включени 
във всички политики на ЕС, 
а дневният ред на ЕС след-
ва да насърчава възприема-
нето на уврежданията като 
част от човешкото многоо-
бразие, като се ограничава 
медицинският или благот-
ворителен подход към хора-
та с увреждания.

Г-н Вардакастанис в сло-
вото си подчерта важността 
да се даде глас на органи-
зациите на хората с увреж-
дания при разработването 
и прилагането на полити-
ките в рамките на програ-
мите за хората с уврежда-
ния: „Нищо за нас без нас!” 
не е лозунг, а начин на жи-
вот и форма на еманципа-
ция. Силното му послание 
е, че трябва да превърнем 
дискриминацията в об-
ластта на уврежданията 
в минало!” заяви катего-
рично той, като добави, че 
становището се основава 
на твърдото убеждение, 
че „ЕС трябва да бъде во-
дещ регион в света за на-
сърчаване на прогресивни 
политики за равенство на 
хората с увреждания, както 
вътрешно, така и в свето-
вен мащаб.”

Конференцията събра 
експерти и представители 
на европейски и междуна-
родни институции, които 
водиха дебати по новата 
стратегия. Комисарят по въ-
просите на равенството Хе-
лена Дали заяви, че комиси-
ята ще базира новия дневен 
ред на резултатите от теку-
щата оценка на настоящата 
стратегия, която да донесе 
по-голяма справедливост 
в ежедневието на гражда-

ните с увреждания: „Тази 
комисия е за съюз на равен-
ството. В политическите си 
насоки президентът Урсула 
фон дер Лейен постави без-
прецедентен акцент върху 
социалната справедливост 
и равенството. За първи път 
равенството е портфолио 
само по себе си”, заяви тя. 

Конференцията се фоку-
сира по-специално върху 
области, в които дискрими-
нацията на хората с увреж-
дания е най-разпростране-
на, като заетост, достъпност, 
социално включване, обра-
зование и мобилност. Зна-
чението на разработването 
на помощни технологии, 
които да са достъпни и дос-
тъпни за всички, също беше 
посочено като приоритет. 

Лекторите обърнаха вни-
мание на пропуските, уста-
новени в настоящата стра-
тегия на ЕС, като липсата на 
последователни и съпоста-
вими данни за увреждани-
ята и липсата на междусек-
торен подход в ЕС, нещо, 
което може би е най-добре 
илюстрирано от пропуска-
нето на правата на жените 
и момичетата с увреждания 

в политиката на ЕС в облас-
тта на пола. „Стратегията за 
хората с увреждания, която 
вече е изцяло „забравена за 
жени с увреждания”, трябва 
да се коригира незабавно. 
Трябва да признаем, че съ-
ществуват редица нереше-
ни проблеми като здраве, 
принудителна стерилиза-
ция и принудителен аборт, 
които са и форми на дис-
криминация. Трябва да спо-
менем колко трудно за тях е 
да работят, колко труден за 
тях е достъпът до правосъ-
дие”, заяви евродепутатът 
Роза Естарас Ферагут. 

Обсъдени бяха също и 
рискът от бедност и соци-
ално изключване за хората 
с увреждания, които на-
растват прогресивно, като 
социалната защита и дос-
тъпът до грижи и подкрепа 
са изключително важни. 
„Бедността за хората с ув-
реждания е неизбежна по-
следица от политическия 
избор и изричното отрича-
не на основните човешки 
права, породени от полити-
ческите системи. Системи, 
които можем да направим 
по-справедливи, по-състра-

дателни и по-представител-
ни за нашите европейски 
ценности”, каза Лео Уилямс 
от Европейската мрежа за 
борба с бедността. Лусие 
Сусова от Европейската кон-
федерация на профсъюзи-
те спомена важността на 
включването на представи-
тели на хора с увреждания 
в колективното договаряне 
на работното място: „Тъй 
като сградите, обществени-
те пространства и транспор-
тът на много места остават 
недостъпни за европейците 
с увреждания, ЕИСК пред-
лага да се създаде Съвет за 
достъп до ЕС, който да га-
рантира пълното спазване 
на законите на ЕС за достъп-
ността.” 

След приключването на 
официалните консултации 
по новата стратегия, които 
се провеждат от комисията 
в сътрудничество с другите 
институции и партньори, 
новата стратегия ще бъде 
оповестена от ЕИСК в спе-
циално съобщение в първи-
те три месеца на 2021 г.

Публикацията 
подготви 

Петра Ганчева

Конференция на високо равнище на ЕИСК 
МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ
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В Горна Оряховица

Приятно изненадани и с 
чудесни спомени

В годината има много празници, които почитаме и празну-
ваме. Осми март е един от тях – това е денят, когато отдаваме 
заслуженото на жената   и майката; на тази, която дава живот; 
която работи наравно с мъжете; на тази, която е нежна и обича-
ща. Бдяща над леглото на малкото дете, всеотдайна към съпру-
га  и семейството. Жената – силната и непреклонната. Такива са 
жените в нашата районна организация и затова, както винаги, 
сами си спретнаха мило тържество. 

Организацията бе дело на три дами – на секретарката на 
градската ТО Стефка Василева, отговорничката за работа с же-
ните Стойка Сапунджиева и председателката на РО Ценка Кал-
чева, които, както винаги, бяха инициативни, дейни и пълни с 
много идеи. 

Тържеството беше със скромен обяд, а Стойка, изненада със 
скромен подарък всяка от дошлите жени. Сбирката бе привет-
ствана от председателката на РО, с пожелание преди всичко за 
здраве и сили, за да може да се справяме със предстоящите 
задачи. 

Така – в приятна обстановка и с много смях, шеги и закач-
ки, въпреки коронавируса, дамите от нашата РО се веселиха до 
късно.

Удовлетворени и изпълнени с чудесни спомени от преживе-
ните приятни моменти, жените отнесоха вкъщи придобитото 
добро настроение – празник ът  все пак трябваше да приключи, 
с надежда за следващ такъв.

Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в 
Горна Оряховица

В Добрич

Преизпълнени с прекрасно 
настроение, накрая се 
разходихме в парка

И ние, дамите от ТО на глухите в Добрич, решихме да се съ-
берем по повод Осми март. Тази година промяната беше, че 
празнувахме само жените.  Облечени в новите си дрехи, оти-
дохме вкупом на ресторант. А той, въпреки истерията около 

коронавируса, буквално се пръскаше по шевовете! Тук-там се 
виждаше по някой представител на мъжкото съсловие, довел 
половинката си на празничен обяд… 

С голям интерес гледаха нашата компания, която „ръкома-
хаше” (за съжаление, все още често се случва у нас), но като за-
почнаха танците и хората, направо ги шашнахме – не им отстъ-
пихме на чувашите клиенти!

Така – с хубава храна, в приятна обстановка, изпълнена с ве-
селие, с прекрасно настроение, с музика и танци, си прекарах-
ме чудесно до късния следобед, след което се разходихме из 
парка (понеже ресторантът, с колоритното име „Мечокът Бен” 
се намира на тихо и приветливо място в прочутия ни градски 
парк)…

Петя Митева

  В Хасково                                                         

8 март - най-красивият

С нетърпение чакахме месец март! За всички ни той е месе-
цът на пробуждащата се пролет, на празниците, станали тради-
ционни в нашата хасковска организация.

Празникът на жената – празник на любовта, на добротата и 
красотата!

Когато дойде този ден, всяка жена изпада в плен – плен на 
красотата, на която е богата!

Години наред празникът е повод за разгорещени дебати. Ня-
кои го отричат, други празнуват, трети – ненавиждат.

Ние сме от хората, които уважават датата 8 март и вярват, че 

един мъж постига по-големи успехи, ако зад гърба си има жена, 
която го подкрепя, насърчава и му дава цялата си любов, грижа 
и всеотдайност.

Тази година осми март се падна точно в разгара на грипната 
епидемия  и на коронавируса, обхванали цялата страна и целия 
свят. Много се двоумихме дали да се събираме с членовете за 
празника или да има предпазна мярка. Но тези, които събраха 
смелост и дойдоха, си прекараха страхотно.

Още предиобед на 7 март активистките се разшетаха, за да 
подредят богата трапеза, чиито вкусотии и лакомства бяха дело 
на членките на организацията.

Правеше впечатление, че сред жените имаше и неколцина 
мъже, дошли заедно с половинките си, или специално покане-
ни за празника. Направихме изложба-конкурс за най-сполучли-
ви погача, баница, салата  и  сладки.

Празничният ден започна  с топлите приветствени думи на 
председателя на РО Митко Иванов към всички жени, който по-
жела от сърце да са живи, здрави, красиви и обичани майки, съ-
пруги и жени; а в сърцата им да царуват трудът, сговорът, обичта 
и благополучието.

Проведохме и един весел ритуал – избрахме си баба Марта. 
Йорданка Босашка влезе прекрасно в тази роля и символично с 
метлата измете болестите и лошотиите за всички нас. 

Безпристрастно жури от четирима мъже избра най-сполуч-
ливите произведения на кулинарното изкуство и присъди пър-
ва награда за най-красива и вкусна погача на Ангелинка Тилке-
джиева; първата награда за баница взе Руска Димова; първата 
награда за най-сполучлива салата получи Николина Димитрова, 
а първата награда за сладки беше на Тонка Колева. Извънредна 
награда журито даде на Евтим Димитров за неговите пълнени 
картофи. 

Най-хубавият момент, разбира се, настъпи по-късно при  
дегустацията на вкусотиите от всички присъстващи. Имахме и 
безплатна томбола, подготвена от Севда Векилова с интересни 
награди за всички. Голяма беше изненадата, когато председате-
лят и зам. председателят  на РО Митко Иванов и Евтим Божинов 
поднесоха на всички жени, в знак на уважение,  по едно цвете 
- лале. Жените с увреден слух отново се почувстваха уважавани 
и обградени с внимание.

Денят продължи, както винаги, с много настроение и емо-
ции. Имаше много радост и настроение. Разбира се, не мина 
без шеги  и гатанки, посветени на жената, в изпълнение на Сев-
да Векилова.

Нашето празнуване на Осми март продължи до късния сле-
добед в приятелска атмосфера. И тези наши членове, които не 
идват на нашите мероприятия, дълбоко грешат, защото са из-
пуснали прекрасни и незабравими мигове, които биха запазили 
в сърцата си за спомен, но то си е за тяхна сметка.

Накрая всички се разделихме с пожеланието пролетното 
слънце да грее и да топли сърцата ни още дълго време. И в оч-
акване на още един пролетен празник – 21 март, денят на Пър-
ва пролет. 

Празници в СГБ
СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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В Шумен

Забавлявахме се от сърце

На самия Осми март, въпреки, че беше неделя, дамите от 
районната организация на глухите в Шумен се събрахме в 
механа „Кафана”, за да отпразнуваме по женски празника си. 
По-младите дами бяха подготвили игри и състезания, за да 
бъде забавата по-интересна и забавна; а председателите на РО 
и на градската организация ни изненадаха приятно, като ни по-
дариха символични подаръчета.

И въпреки, че повечето от нас щяха да бъдат на следващия 
ден на работа, това не ни попречи да се забавляваме от сърце 
до късен час. Вечерта ще си остане незабравима в спомените 
ни!

Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

В Ямбол

Честит празник, 
мили жени и момичета!

С тези думи бяха посрещнати всички жени и младите моми-
чета на тържествата по случай Международния ден на жените. 
Въпреки опасността от грипа и новия коронавирус, на 8 март в 
клуба на глухите в Ямбол 15 съюзни членове се събраха, за да 
честват Деня на майката, съпругата и жената.

В празнично украсената зала всички жени бяха посрещнати 
с червени карамфили и малки сувенири за спомен. Специално 

по повода имаше красива торта, изработена от фирма „Виена 
Стил”, а за вдигане на градуса на настроението се проведе за-
бавна томбола.

Тържеството продължи до късно следобед с много веселие 
и танци. На 6 март в ресторант „Рагаци” 10 жени и млади мо-
мичета  от ТО на глухите в Сливен се събраха да отбележат 8 
март. По време на празничната вечеря всички момичета си 
размениха подаръци. До късно вечерта дамите се забавляваха, 
като танцуваха и играха.

Бъдете  здрави, много обичани и уважавани, прекрасни  
жени  и  момичета!

Живка Димова, 
координатор на РО на глухите в Ямбол

В Перник

Приятелството 
ни обедини отново

Един незабравим ден ще остане ще остане 8 март за члено-
вете на териториалната организация на глухите в Перник. 

Напоследък нашите членове, особено по-младите, стават 
все по-сплотени и все по-често организираме излети със се-
мействата си, и,   разбира се, са заедно на празници.

 Така беше и на 8 март, когато се събрахме в механа „Гера-
ци”.  Преди това, през целия ден валеше дъжд. А ние, жените, 
къде на майтап, къде с надежда, определихме това като знак, 
че ще имаме повече пари,  щастие, и най-вече здраве. 

Мъжете, които бяха поканени тук, ни направиха изненада, 

като на всяка една от нас подариха по едно лале, а после на-
правиха всичко, за да се чувстваме наистина прекрасно. Пихме 
и ядохме за веселба, снимахме се за хубост. 

Галина Генчева

Приятно културно обогатяване

В началото на пролетта ръководството на ТО на глухите в 
Перник организира приятна тридневна екскурзия за нашите 
членове до съседна  Гърция.

От 1 до 3 март 11 души от Перник и 5 от София посетихме 
красиви исторически места в съседна Гърция. Първо видяхме 
град  Паралия, където бяхме настанени в хотел „LITO”, който 
беше прекрасен, имаше красива гледка до морето. 

На другия ден посетихме „Метеора”, едно удивително  исто-
рическо място, където видяхме манастирите в скалните плани-
ни. Красивата гледка ни впечатли и дълго разговаряхме после. 
Посетихме и манастира  ,,Света Троица”, където разгледахме 
културни ценности и икони от православието.

   Бяхме и в град Солун. Видяхме Бялата кула, паметника на 
Александър Македонски и старата крепост. Особено ни впечат-
ли църквата „Свети Димитър” , където запалихме по свещичка 
за здраве и добро.

Всички бяхме  много доволни и щастливи. 
Пожелаваме и на вас такова преживяване! 

Николина Лозанова

В Ракитово

Заедно на празника

Месец март има много  весели празници, един от които е и  
8  март,  Международният ден на жената и майката.

И ние, както  много други, отпразнувахме този ден с весе-
лие, стихчета и песни. Всички  се закичихме с горски здравец, с 
мартенички и  си  подарихме красиви картички.

Празненството се състоя  съвместно с  потребителите на ЦР-
СИХУ и нашите глухи членове в центъра. Почерпихме с много 
вкусотии, а накрая си пожелахме за  Първа пролет отново да се 
организираме заедно, защото така е  по-весело.

Величка Стоева,
организационен секретар на ТО- Ракитово 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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В София

Прекарахме чудесно с много 
веселие и усмивки 

На 4 март в районната 
организация на глухите в 
София се проведе праз-
нично тържество на жени-
те от пенсионерския клуб. 
Жените се събраха в бар-
чето на втория етаж в кул-
турния дом, където бяха 
спретнали богата трапеза 
с домашно приготвени ба-
ници, сладки, курабийки, 
кекс и различни делика-
тесни ястия и мезенца.

След като всички се събраха, председателката на пенсионер-
ския клуб Лидия Николова отправи сърдечен поздрав към при-
състващите: „Скъпи приятелки и приятели, през единствения 
женски месец жените празнуват най красивия женски празник 
– 8 март. Жената е тази, която краси дома, ражда деца и работи 
неуморно за доброто на семейството, като го обгражда с любов 
и трудолюбие. Всички тук знаем, че жената е способна да работи 
като инженер, лекар, архитект, художник, летец и поет. Намира 
време и за домакинството, и отглеждането и възпитанието на де-
цата си. Затова ние винаги отбелязваме този ден, защото жената 
трябва да бъде уважавана като личност и се прекланяме пред 
нейните качества като човек. Желая ви да сте живи и здрави и 
достойно да продължите да красите семейния уют!”

Празненството продължи с много веселие и закачки, с наз-
дравици и снимки за спомен. А мъжете с много усмивки поз-
дравиха дамите.

Всички бяха много доволни от честването на празника и се 
прибраха в домовете си щастливи и удовлетворени.

Зоя Гюрова

В Търговище

Откъснахме се от 
всекидневието

Както всяка година, така и тази, традиционно, жените от 
териториалната организация на хората с увреден слух в Търго-
вище решиха да се откъснат за няколко часа от всекидневните 
грижи и проблеми, да се почувстват не само празнично, но и 
като истински дами.

За целта се събраха да отпразнуват Осми март – деня на 
майката и жената, в уютно заведение, където не само хапнаха и 
пийнаха за здраве, но и се веселиха от сърце с музика и танци. 

След като ги поздрави с празника и им пожела много здраве, 
щастие, любов, г-жа Зоя Карамитева им подари скромни пода-
ръци.

Диана Савова, организационен секретар

В ТО –Харманли

Букет за обич на всяка жена

Членовете на организацията на глухите в Харманли  отбеля-
заха празника на жената в ресторант. Така пожелаха да отдадат 
почит към жените, които са най-активни в осъществяването на 
всяка дейност на глухите хора в града. 

Ръководството на ТО, начело с председателя Георги Лачев 
и секретарката Мария Цветкова, бяха подготвили приятни из-
ненади за всички присъстващи - всяка жена получи подарък и 
букет цветя.

Празнуването продължи до късно вечерта със забавни игри 
и весело настроение.

Дора Христозова, координатор 
на РО на глухите в Хасково

Във Велико Търново

Благословена 
е красотата и нежната сила

На 8-ми март се събирахме за един от най-хубавите наши 
празници. В  ресторант ,,Картала” във Велико Търново имахме 
прекрасни мигове за уважение, за любов и за преклонение 
пред нежната женска сила.

Искам да  поздравя всички наши жени от организациите на 
глухите с един от най-прекрасните пролетни празници – Меж-

дународният ден на жената 8 март! 
Благословени да са вашата красота, нежност, доброта и сила!
Вечна да е великата ви мисия да дарявате живот, вяра, обич 

и надежда.
Нека женската обич, топлина и усмивки винаги да озаряват 

света!
Благодаря ви, че ви има!      

Маргаритка Колева, организационен секретар на ТО на 
глухите във Велико Търново

В ТО-Габрово

Винаги сме 
били задружни във всичко!

Ние, членовете на ТО на глухите в Габрово можем да се пох-
валим, че каквото и да направим – го правим задружно, заедно. 
Така беше и на Осми март, когато ръководството на ТО реши да 
проведе скромно празненство, посветено на Деня на майката 
и на всички жени. Така в неделя, точно на 8 март, младите чле-
нове на ТО в Габрово осъществиха една мила среща на всички 
жени заедно с кавалерите от ТО. 

Погрижиха се за почерпката и цветята за жените, а и за поз-
дравите. Сами подредиха и украсиха клуба, като посрещнаха 
всяка от дошлите жени със специален поздрав и цвете. 

Топло и уютно беше в изчистения и добре подреден клуб и 
всички се чувстваха прекрасно в своя втори дом!

Грижата един за друг в тази организация винаги е бил а ос-
новно правило – тук всеки е готов да помага на другия, когато 
има нужда. И е чудесно, че когато виждаш грейналите от радост 
очи и почувстваш удовлетворението от прекрасно изкараните 
моменти, които ще останат завинаги в сърцата, да се чувстваш 
полезен и значим!

Мариана Станчева, 
координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

Снимка Златка Дечкова

В ТО-Кърджали 

С любов 
за майките и съпругите 

И в Кърджали жените бяха на почит. Членовете на ТО на глухи-
те в Кърджали празнуваха 8 март  авансово – в  четвъртък, когато 
е денят за срещи в клуба, заради големите разстояния и лошите 
пътища в тези дни. Но пък  този ден беше чакан от всички.

Всяка от жените беше подготвила по нещичко и донесла за 
празничната трапеза. Клубът грееше във весела атмосфера, а 
празникът премина в приятелски разговори и с много  поже-
лания към жените – да са здрави, винаги красиви и обичани 
майки  и съпруги.

Баба Марта ни беше 
скъпа гостенка

Децата с увреждания от дневния център „Надежда” в 
Добрич се трудиха неуморно, за да направят мартенички, с 
които дариха всички нас - хората с увреждания, работещи в 
„Чудната градина”. Бяхме едновременно трогнати и зарадва-
ни. изпратиха за здраве и късмет мартеници на българските 
деца в Берлин

Ние също си организирахме и проведохме трета поред 
мартенска работилница – създадохме чудни мартенички, из-
майсторени от нас. Преплетохме бялата и червената нишка, 
както повелява традицията, за да изненадаме и баба Марта, 
всички наши приятели за Първи март.

Текст и снимка „Чудната градина”
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Отговор от бр. 3/2020 г.

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

КРЪСТОСЛОВИЦА „РОЗА”

Водоравно: 1. Музикална нота. 2. Морско животно. 5. Популярното название 
на 3,14. 7. Нравоучение, поучение. 9. Вискозна течност или плътна маса за 
покритие в конкретен цвят (мн. ч.). 11. Малкото име на руска киноактриса – 
,,Васа Железнова”. 13. Лично местоимение. 14. Абревиатурата на контрола 
на автомобилния транспорт. 16. Абревиатурата на обединените нации. 17. 
Персонаж от „Междузвездни войни”. 19. Вид японски колан. 24. Плод от се-
мейство пиренови. 27. Зрителен орган. 28. Блатно растение. 29. Название на 
магазин за модни дрехи. 30. Летище в Париж. 
Отвесно: 1. Морско животно. 2. Седемнадесетата буква от гръцката азбука. 
3. Декоративен и функционален архитектурен елемент. 4. Модел вертолети. 
6. Малкото име на автора на ,,Под игото”. 7. Музикална нота. 8. Английска 
актриса - ,,Отнесени от вихъра”. 10. Британски рок музикант. 12. Абревиатура 
на националния осигурителен институт. 14. Богиня на земята в шумерската 
митология. 15. Роман от Стивън Кинг. 18. Начин на властване чрез насилие. 
20. Кладенец. 21. Група превозни средства, с които се прекарват храна, бое-
припаси и други за войската. 22. Вид семейство върбови. 23. Разменно сред-
ство. 25. Приток на река Волга в Русия. 26.
Пристанищен град в Германия.

Съставила Зоя Гюрова

Има две основни рецепти, 
препоръчани от Световната 
здравна организация. Едната е 
по-течна, но не толкова щадяща 
към кожата ни, а втората прили-
ча на гел и е като всички гелчета, 
които си купуваме от магазините, 
без да изсушават и дразнят кожа-
та ни.

Важно е да се знае, че втрива-
нето на дезинфектант в ръцете 
не заменя редовното им миене с 
вода и сапун!

Приготване на гел дезин-
фектант: време за направа – 5 
минути. Необходими съдове: ме-
рителни купи и лъжички; тел за 
разбиване на яйца и подходящ 
празен съд, в който да сложите 
дезинфектанта.

Продукти: 1 чаша 91% изо-
пропилов алкохол; 1/2 чаша гел 
алое вера; 15 капки масло от ча-
ено дърво. 

Излейте алкохола в средна 
по размер купа. В някои рецеп-

ти изопропиловият алкохол се 
замества с водка, но градусите 
на напитката не са достатъчно 
високи, за да има ефект. Приба-
вете към алкохола гела от алое 
вера. Добавете маслото от чае-
но дърво и разбъркайте добре с 
тел за разбиване на яйца до по-
лучаване на хомогенна смес. Из-
сипете получения дезинфектант 
в приготвения предварително 
съд и му сложете надпис, за да 
не стават обърквания какво има 
в него.

Подготви Галина Генчева от 
интернет

Има голяма разлика между 
ДЕЗИНФЕКТАНТ и АНТИБАКТЕРИ-
АЛЕН ГЕЛ, обясни Виктор Азма-
нов, предприемач и производи-
тел на дезинфекциращи проду-
кти по НОВА тв. 

Разликата между антибакте-
риалните гелове и дезинфектан-
тите, в условие на коронавирус 
епидемия, е че: „Дезинфектан-
тите убиват вирусите, а антибак-
териалните гелове – бактериите. 
Ако си търсите дезинфекциращ 
продукт, на него трябва да да 
пише дезинфектант и съответно 
да  има регистрация, която да 
се провери на сайта на Минис-
терство на здравеопазването. 
Антибактериалните гелове не са 
сигурни в убиването на вируси. 
В момента има десетки фирми, 
които слагат надпис „анти-ви-

рус”, а под него с малки букви 
пише „антибактериален гел, кое-
то е престъпление. Дезинфекци-
ята става на чиста повърхност, 
препоръчва се първо да се изми-
ят ръцете със сапун и после да се 
дезинфекцират. Ако няма нали-
чие на сапун, то не просто трябва 
да си излеем дезинфектанта, а да 
го втрием минимум 15 секунди”, 
допълва Виктор Азманов. 

„Днес най-важното е усилията на всеки от нас да 
бъдат насочени към това заедно, като общество, да 
преминем през изпитанието КОВИД-19 и да излез-
ем от него не просто по-силни, а и единни. 

Сега от най-голяма подкрепа се нуждаят здрав-
ната ни система и всички онези хора, чиито профе-
сионални знания и опит са фокусирани върху това 
да гарантират на всички нас адекватна медицинска 
грижа по време на пандемия”, съобщават от ми-
нистерството на здравеопазването.

„Това е трудна задача, изискваща съпричаст-
ност. Затова призоваваме българските граждани, 
които имат възможност, да бъдат солидарни и да 
се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез из-
пращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на 
кратък номер 17777 за трите мобилни оператора 
в България (не се удържа ДДС). Всички набрани 
средства ще бъдат изразходвани при пълна про-
зрачност. С направените дарения ще бъдат заку-
пени необходима на лекарите специализирана 
медицинска апаратура и техника, лични предпазни 
средства с най-висок защитен клас, както и всичко 
друго, от което спешно се нуждаят болниците в ус-
ловията на разпространяващата се коронавирусна 
инфекция. Целта, която заедно си поставяме, е да 
бъдат събрани 5 млн. лв.”

Призоваваме да подкрепим нашите медици!
Екипът на вестник „Тишина“

Здравейте!

Една толкова сладка дума, която всеки ден каз-
ваме по много пъти и с която толкова сме свикнали, 
че почти не се замисляме за значението й. 

Здравей! – казваме на някого, когото сме виде-
ли.

А смисълът на тази дума – някакъв глагол в  поч-
ти заповедно бъдеще време е: бъди здрав и про-

дължавай да бъдеш здрав, да здравееш! 
Няма такава дума за поздрав в другите езици. 

Няма!  Българин я е измислил за поздрав.
И ето днес, когато сме отново заедно и когато 

няма човек, който да не е притеснен от чудовищно-
то нещо, което ни се случва, нека си пожелаем пак  
на всеки един от нас „Здравей!”  

Здравейте, мили  приятели!  
Здравейте!

МЗ стартира DMS номер за 
подкрепа на медиците

Как да си направим 
дезинфектант за 

ръце у дома

Важно е да знаете

Здравейте приятели!Здравейте приятели!


