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Резюме
Извънредното положение предизвикано от пандемията КОВИД 19 промени функционирането на обществения живот по

цялата планета. Някои отрасли на индустрията и туризма претърпяха пълно блокиране на дейността, образованието премина
изцяло на електронни платформи, за да могат младите хора да завършат учебната година. Рискови се оказват социалните
дейности, особено тези подпомагащи възрастни хора, при които смъртността от коронавирусинфекцията е изключително
висока. Настоящата разработка представя цифровите параметри на настъпилите промени в дейността на „Център Домашни
грижи” при ОС на БЧК-Варна в условията на пандемия КОВИД-19. Прави се сравнителен анализ на съпоставими времеви
периоди през предишните три години от 2017 до 2019 г. Представят се добрите практики и създадените в движение модели за
реакция с оглед преодоляване на трудностите възникнали от извънредното положение, така че дейността да не прекъсва, а
потребителите и служителите на ЦДГ да бъдат максимално защитени.

Въведение
Център "Домашни грижи" при ОС на БЧК - Варна е структура с интегриран модел на

широкообхватни медико-социални грижи. От 2006 година центърът помага на хронично-болни и
хора с трайно увредено здраве да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и
допринася за подобряване на техния психичен, социален и здравен статус. Услугата включва
социални дейности, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневния бит (поддържане на
хигиената в дома, хигиена на тялото, хранене, пазаруване, придружаване при медицински
прегледи и лабораторни изследвания или разходки) и здравни грижи (ежедневно проследяване
общото състояние на бенефициентите, измерване на кръвно налягане, на кръвна захар и др.).
Услугите се предоставят непосредствено в дома им, след извършване на индивидуална оценка на
нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии за качество.

«Ковид 19» се оказа тест за уменията за справяне и оцеляване на човечеството, който за
здравните експерти не е неочакван. Досега има немалко опити от отделни държави или
наддържавни общности за разиграване на подобни сценарии с цел справяне с подобна възможна
биозаплаха и/или биотероризъм. Особено след атаките с антракс в САЩ през есента на 2001
година. Биотерористична атака с предаващ се от човек на човек силно заразен биологичен агент
(като SARS-CoV-2, напр.) е един от най-лошите такива възможни сценарии. През 2015 г. за подобна
възможност предупреди и Бил Гейтс, решен да пренасочи личната си ангажираност към
общочовешки важни проблеми. Контагиозността, лесната разпространимост, относително високата
смъртност, но недостатъчна за самоограничаване предаването на биоагента, както и липсата на
лечебни средства за защита и противодействие на заболяването, правят подобна биотерористична
атака или спонтанно зараждаща се епидемия изключително трудна за предотвратяване и
овладяване. Досегашните обучения за справяне с биоатаки и разиграването на сценарии за
биотероризъм се оказаха крайно недостатъчни за успешното й ограничаване и светът се оказа
неподготвен за тази биозаплаха. Доказалото се през вековете предпазно поведение –
самоизолацията, карантината, хигиенните правила – отново се проявяват като най-важни мерки за
оцеляване и справяне.

Извънредното положение, предизвикано от пандемията «Ковид 19» постави на изпитание
функционирането на цялото общество в т.ч. и Център "Домашни грижи" при ОС на БЧК – Варна.
Той бе едно от малкото социални заведения, което не само не спря дейност, а напротив – изправи
се пред предизвикателството да работи още по-дисциплинирано и отговорно.

Цел
Цел на настоящата разработка е анализ на въздействието на извънредното положение, предизвикано от

пандемията КОВИД-19, върху дейността на „Център Домашни грижи” при ОС на БЧК-Варна и способността за

адаптиране на дейността му към променените условия, чрез:

1. Промени в нормативите, регламентиращи дейността на ЦДГ;

2. Оценка на възникналите трудности пред ЦДГ във връзка с променената обществена и работна среда в

България и Варна;

3. Преглед на методите за защита на служителите на ЦДГ и минимизиране на риска за потребителите;

4. Извличане на цифрова информация от архива на ЦДГ описваща работата на терен – в дома на

потребителя, в търговската мрежа, в аптеки, в институции;

5. Обработка и анализ на информация за първите пет месеца от периода на извънредното положение в

страната;

6. Сравнителен анализ със сходни съизмерими календарни периоди от предходни години;
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Резултати
Не се установиха статистически значими различия (р= NS) в обема на работата на ЦДГ-БЧК-Варна за сравнените периоди на 2017-та, 

2018-та, 2019-та и 2020-та гг. Следователно, Центърът е успял да преодолее затрудненията и препятствията за извършване на дейностите
си, предизвикани от въздействието на пандемията Ковид-19 и наложеното във връзка с нея извънредно положение.

Фиг. 1. Общ брой посещения в дома на 
потребителите от служители на ЦДГ

Фиг. 2 Брой посещения в дома на потебителите от различни специалисти на ЦДГ

Обсъждане
През анализирания период не са установени случаи на Ковид-19-позитивиране на потребители или служители на ЦДГ: установените

от нас резултати илюстрират ефикасността и смисъла на противоепидемичните мерки, ако те бъдат спазвани точно, дисциплинирано и
самоосъзнато. Самоизолацията, физическата дистанция, носенето на маска и спазването на необходимите хигиенни правила и процедури
са щит и осигуряват предпазването от заразяване!

Физическата дистанция и самоизолация, обаче, изискват ограничаване на близките човешки контакти, което може да обясни
известното въздържане от такива – в началото на периода (март, април и май) намалява посещаемостта от домашен помощник (83.6%).
Това намаление се компенсира, донякъде, чрез увеличаване броя на посещенията от социален работник (108.9%), с когото физическата
дистанция може да бъде по-голяма в сравнение с тази с домашния помощник. С времето става видна и проличава ефикасността на
превантивните мерки, когато те се спазват стриктно и добросъвестно, което дава увереност и смелост на потребителите и на домашните
помощници за осъществяване на по-чести контакти – това довежда до повишената посещаемост от тези служители на Центъра (107.1%)
през месеците юни и юли 2020 г.

Изводи
1. Спазването на противоепидемичните мерки води до битови и социални неудобства и трудности, особено при хора със

затруднено самообслужване (напр. при пазаруване, хранене и др. социално-битови услуги), което налага реорганизация
на дейността на социалните и доброволческите институции, чийто ангажимент е подпомагането на такива членове на
обществото.

2. За да се адаптира към изискванията на тези променени условия и начин на живот при извънредното положение във
връзка с Ковид-19-епидемията/пандемията, Център Домашни Грижи към БЧК – Варна пренастрои дейността си спрямо
нуждите на потребителите на дневни грижи.

Инструкция за работа в условията на извънредно положение във връзка с пандемията от 
коронавирус COVID 19

• Потребителите и служителите на Център Домашни грижи при ОС на БЧК-Варна са в ситуация на
особено изразен риск с оглед на това, че не могат да прекъснат дейността на Центъра, свързана с
множествени социални контакти.

• За контролиране на рисковата ситуация следва да се прилагат следните мерки:

• Да се избягва всякакъв личен/телесен контакт с потребители.

• Да се ограничи по всякакъв начин контакта с други лица, а когато не може да се избегне такъв – да се
спазва препоръчваната социална дистанция – 1,5-2 метра.

• Да се използват предпазни маски и ръкавици през целия работен ден.

• При изпълнение на служебните ангажименти служителите на ЦДГ да са ясно различими със служебни
облекла и баджове показващи принадлежността им към БЧК.

• Да се избягва пътуването с градски транспорт. Пътуванията по повод дейността на ЦДГ да се
осъществяват само със служебния автомобил и пеша. За целта, социалният работник трябва да
съобрази дневния график на служителите. При възможност, те трябва да започват работния ден от
дома си и назначените адреси на потребители да са на подходящо разстояние и местоположение. Да се
ограничат посещенията в офиса, като утвърдената документация се архивира без подпис. Да се
използват максимално възможностите на служебните мобилни телефони за координиране на
дейността.

• Обслужването да се сведе до закупуване на стоки от първа необходимост, неотменими
административни дейности и закупуване на медикаменти.

• Заявките от потребители да се приемат по телефона и/или изписани на лист в чантата за пренос на
продукти. Последните да се оставят до входната врата на дома. След закупуване на продуктите да се
оставят по същия начин до входната врата.

• Там където служителите на ЦДГ нямат ключ за дома на потребителя да го предупреждават да остави
отключено 5 минути преди посещението и да се отдалечи.

• При възникнала ситуация, изискваща влизане в дома на потребителя, служителите информират
незабавно социалния работник, управителя на ЦДГ, директора на секретариата на ОС на БЧК-Варна.
Влизането в дома и контактуването с потребителя се извършва само за оказване на помощ при
животозастрашаващи състояния, по определен начин, указан им от офиса, при спазване на всички
стандартни противоепидемични мерки.

• При наложително докосване на предмети и повърхности задължително да се извърши предварителна
дезинфекция.

• Служителите на ЦДГ, при ситуации поставящи изпълнението на дейността на ЦДГ или личната им
безопасност в риск да информират незабавно социалния работник, управителя на ЦДГ, директора на
секретариата на ОС на БЧК-Варна.

Материал и методи
В месеците Юни и Юли 2020 бе извлечена информация от официалните източници на правителство, Щаб НОЩ, Община, БЧК –

национален съвет и Областен Съвет – 40 източника.

Прегледани са и са обработени 86 дневни отчета на месеците Март-Юли на ЦДГ

Проведени са индивидуални целенасочени разговори по темата на проучването с потребители на услугите, с различни категории

служители на ЦДГ, със секретариата на ОС на БЧК-Варна

Събраните цифрови данни са обобщени в таблици, анализирани, извършени са сравнения и е изработено графичното им

представяне. Използвана е стандартна програма от офис-пакет на служебен ПС.
Rezume

The state of emergency caused by the KOVID 19 pandemic has changed the functioning of public life across the planet. Some industries

and tourism have been completely blocked, and education has been switched entirely to electronic platforms so that young people can 

complete the school year. Social activities are particularly risky, especially those helping the elderly, where mortality from coronavirus 

infection is extremely high. This paper presents the digital parameters of the changes in the activities of the Home Care Center at the 

General Assembly of the Bulgarian Red Cross-Varna in the conditions of the KOVID-19 pandemic. A comparative analysis of comparable 

time periods in the previous three years from 2017 to 2019 is presented. The good practices and the response models created on the 

move in order to overcome the difficulties arising from the emergency are presented so that the activity is not interrupted and consumers 

and employees of the Home Care Center to be maximally protected.
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