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ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ
МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19
Цел:
Прилагане на определените със заповеди на Министъра на здравеопазването
противоепидемични мерки, целящи ограничаване разпространението на COVID – 19.

Обект:
Всички участващи отбори, длъжностни лица и клубът (клубовете) – домакини на срещи
или турнири от Държавните първенства по хандбал и Купа България за всички
възрастови групи.

I. Изисквания към собствениците/наематели/ползватели на спортни обекти
при провеждането на състезателна/тренировъчна дейност по хандбал.
1. Поставят се на видни места във всички помещения, на входовете и
изходите на спортните обекти настоящите указания.
2. Провежда се задължителен филтър на входа, като на всички се измерва
телесната температура, не се допускат лица с повишена температура
3. Създава се организация при влизане в залата спортистите, треньорите и
длъжностните лица да почистват ръцете си с дезифектант за ръце, като същите да бъдат
осигурени на входните врати.
4. В събекалните да се създаде организация да не се позволява използване на
шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго, да се ограничи броят на
спортистите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се
допуска струпване на хора.
5. Спортистите използват само лични хавлиени кърпи.
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6. Максимална хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно
почистванеи дезинфекция, извършване на влажно почистване и дезинфекция на под и
повърхности, в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат
7. Служителите се защитават с маска за лице, шлем или преграда, а при нужда
и с ръкавици.
8. Провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми
от спортистите, треньорите и длъжностните лица.
9. Поставят се на видно място информационни табели, които информират
спортистите, треньорите длъжностните лица за задължението да се спазва физическа
дистанция и хигиена на ръцете при посещение в залата.
10.Препоръчва се естествена вентилация на съоръжението.

II. Спортистите, треньорите и длъжностните лица трябва да са запознати със
следните мерки:
1. Трябва да са запознати с хигиненните мерки и условията при провеждане
на състезания в залата.
2. Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека
кашлица и повишена телесна температура следва да не посещават залата.
3. Следват указанията на служителите.
4. Извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата.
5. Задължително носят собствена кърпа, която използват в залата.
6. Изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи
кошчета за целта.
7. Тренират с чисти спортни обувки и облекло, предназначени само за залата.
8. Да се избягва докосването на очите, устата и носа.
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III.

Изисквания към лицата, които директно или индиректно участват в
тренировъчните и състезателни процеси.

1. Българска Федрация Хандбал води регистър на всички регистрирани
случаи на COVID-19 сред спортисти и длъжностни лица във всички хандбални клубове,
членове на федерацията, както и на всички съдии и делегати по хандбал.
2. Всички картотекирани лица над 18г. възраст (състезатели, треньори,
длъжностни лица, съдии и делегати) задължително ежемесечно извършват на PCR
тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или
лаборатория за наличие на COVID- 19 до отмяната на обявената в страната
извънредна епидемична обстановка. За времето между тестовете здравословното
състояние на спортистите се следи от лекар, като информацията се отразява към
медицинската документация за всяко лице.
3. Тестът трябва да бъде направен преди първата среща (турнир) през
текущия месец, в който картотекираното лице ще вземе участие. Резултатът от теста
се предоставя най-късно до 17:00ч. в четвъртък в седмицата преди срещата чрез email (bfh@abv.bg) на БФХ, като след получаването му, картотекираното лице
придобива право за участие в срещи от календара. Лица с непредставени
отрицателни тестове за наличие на COVID-19 или такива, изпратени след
посочения срок не се допускат до участие в срещата (турнира).
4. Всички картотекирани лица (състезатели, треньори, длъжностни лица,
съдии и делегати), които вече са преболедували COVID-19 не подлежат на тестване в
следващите 6 месеца. Удостоверяването се извършва чрез предоставянето на
положителен резултат от изследване за наличие на COVID-19 и/или чрез документ от
личния лекар. Документът се съхранява в БФ Хандбал.

IV.

Провеждане на състезания. Публика:

1. Всеки клуб домакин на среща или турнир от ДП за подрастващи, мъже и
жени трябва да определи Отговорник по контрола за спазването на
противоепидемичните мерки за съответното състезание, като изпрати на БФ Хандбал
(на вниманието на Теодор Илиев – bfh@abv.bg) името и контактите на лицето найкъсно 2 дни преди началото на състезанието; Отговорникът по контрола за спазването
на противоепидемичните мерки е длъжен да следи заедно с Дежурния (Делегата)
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представител на БФ Хандбал за спазването на всички мерки, посочени в настоящия
документ и отговаря от името на ХК домакин за изпълнението им.
2. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на
състезанието осъществява контакт с компетентни представители на хотела (хотелите),
където ще бъдат настанени отборите, и ресторанта (ресторантите), където ще се хранят
отборите, с цел да се установят подходящи противоепидемични мерки за участниците и
във времето, когато са извън хандбалната зала.
3. Старши треньорът на всеки отбор ежедневно следи за състоянието на всеки
състезател и евентуалното наличие на грипоподобни симптоми – настинка,
хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура.
Болните състезатели се изолират незабавно в отделна стая;
4. Преди всяка среща (турнир) състезателите по хандбал представят на
дежурният лекар на състезанието бележка от лекар, издадена максимум 72 часа
преди състезанието, с което гарантират, че са клинично здрави. В случай, че
състезателят има отрицателен PCR тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това
здравно заведение или лаборатория, извършен максимум 72 часа преди състезанието,
то тогава бележка от лекар не е необходима.
5. ХК – участник в среща от „А” РХГ – мъже и жени или от турнира за „Купа
България” представя на делегата преди всяка среща декларация от всеки член на
щаба на отбора, включен в тимовия лист (приложение 2), както и декларация от
всеки придружител на състезател ненавършил 18г. (приложение 3).
6. ХК – участник в турнир от ДП (ЗП) или от „Купа България-БФХ” представя
на делегата преди първата среща от турнира декларация от всеки член на щаба на
отбора, включен в тимовия лист (приложение 2), както и декларация от всеки
придружител на състезател ненавършил 18г. (приложение 3). Ако за различните
срещи на отбора има различни придружители ХК всеки път прилага нов списък и
допълнени декларации на новите придружители.
7. ХК – участник в турнир от ДП (ЗП) или от „Купа България-БФХ” представя
на делегата всеки ден от състезанието преди първата среща на отбора за съответния ден
декларация от треньора/водача на отбора (приложение 1).
8. Преди всяка среща (турнир) длъжностните лица представят пред делегата
декларация (приложение 4).
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9. При съмнение за наличие на заразено лице с коронавирус КОВИД-19, то се
отвежда за допълнителни изследвания и диагностициране в препоръчано от здравните
власти лечебно заведение в населеното място. Лечебното заведение се уточнява от
Отговорника по контрола за спазването на противоепидемичните мерки преди
провеждането на състезанието с представители на Районната здравна инспекция.
10.
При установен случай на заразен с коронавирус КОВИД-19 участник
в ДП се следват стриктно указанията на здравните власти и ако по тяхна преценка
целият отбор/ отбори трябва да бъдат поставени под карантина, то съответният отбор
спира незабавно участието си в ДП.
11.
При провеждане на хандбални срещи се допускат представители на
медиите при осигуряване на дистанция от минимум 1,5 м. между журналистите.
Настаняването на журналистите се организира така, че да няма пряк контакт между
журналисти и състезатели, като се осигурява минимум 3 м. между тях.
12.
Присъствието на публика по време на официални срещи и турнири,
администрирани от БФ Хандбал и нейните подразделения – Зоналните съюзи по
хандбал не е разрешено.
13. При провеждане на хандбални срещи, клубът – домакин създава следната
организация за спазване на противоепидемични мерки:
 При възможност се обособява вход (входове) само за придружителите на
състезателите под 18-годишна възраст (наричани по-долу само „придружители“),
различен от този, който използват състезателите, треньорите, длъжностните и
служебните лица;
 На входа (входовете), предназначен за придружители се поставя
дезифектнат за ръце, отговарящ на изискванията на здравните власти;
 На входа (входовете) за придружители и в спортните зали клубът –
домакин осигурява достатъчен брой служебни лица, които да следят за
прилагането/спазването на противоепидемичните мерки, съгласно настоящите
указания;
 Служебните лица провеждат задължителен филтър на входа, като на всички
се измерва телесната температура, не се допускат лица с повишена такава, както и не се
допускат лица с явни симптоми на настинка, хрема и кашлица;
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 Всички придружители при влизането в спортната зала, по време на престоя
им в спортното съоръжение и до момента на напускането на залата трябва да са
задължително с поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или
с друго покриващо средство, покриващо носа и устата;
 Служебните лица следва да не допускат използването от придружители на
тромби, музикални инструменти и други устройства със звуков ефект, чиято употреба
изисква снемането на предпазни маски от придружителите;
 Служебните лица следва да не допускат използването на хореография от
придружителите, която е свързана с препредаването на знамена, плакати и/или други
предмети от човек на човек;
 Служебните лица следва да не допускат консумация на храни и напитки по
време на целия престой на лицата в спортната зала;
 Служебните лица следва да не допускат придружителите до игралното поле
и контролираната свободна зона около игралното поле;
 По коридорите и трибуните на спортното съоръжение по възможност се
въвежда еднопосочно движение. Поставят се табели, указващи посоката на движение;
 Обособяват се тоалетни само за придружителите, различни от тези, които
ползват състезателите, треньорите, длъжностните и служебните лица и
местоположението, на които не налага навлизане в зоната, определена за достъп само
от състезатели, треньорите, длъжностните и служебните лица;
 При невъзможност да бъдат осигурени такива тоалетни за придружители в
спортната зала допустимо осигуряването на химически тоалетни, поставени на
подходящо място до спортното съоръжение;
 Извършва се дезинфекция на трибуните/местата за сядане на придружители
преди и след всяка среща като се използват само методи и препарати за дезинфекция,
отговарящи на изискванията на здравните власти.

ОТЛАГАНЕ НА СРЕЩИ И ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪРВЕНСТВО
Предвид продължаващата епидемична обстановка в страната, БФ хандбал взима
решение при възникнали положителни проби на картотекирани лица (състезатели и
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официцални лица) в отбор – участник в първенствата по хандбал, и/или тяхното
карантиниране като контактни лица от Регионалните здравни инспекции по места, се
действа по следния начин:
1. Хандбална среща може да бъде отложена при положителни резултати от
проби за наличие на КОВИД-19, влошаване на общото здравословно състояние и/или
карантинирането едновременно на такъв брой лица, в един от двата отбора участници в
съответната среща, за да не може бъде изпълненено миналното изискване, посочено в
чл.1.3.3 от Наредбата за провеждане на ДП и турнири.
Пример: Ако даден хандбален клуб има отбор, с картотекирани 17
(седемнадесет) състезателя, и 8 (осем) от тях са с положителни проби за наличие на
КОВИД-19, влошаване на общото здравословно състояние и/или карантинирани от
РЗИ като контактни лица, то срещата ще бъде отложена, тъй като не е налице
минималния борй от 10 (десет) състезателя, необходим преди започването на
срещата.
Забележка: Положителен резултат и/или карантинирането на дадено
лице се доказва с документ от медицинска лаборатория или предписание от РЗИ,
докато здравния статус се документира чрез официален документ от лекар.
2. Хандбална среща/турнир може да бъде отложена и след представяне на
официален документ, ограничаващ достъпа на състезатели, официални и служебни
лица до спортното съоръжение, в което следва да се изиграе срещата/турнира.
3. Първенството може да бъде прекратено временно при наличие на случаи,
посочени в т.1 в най-малко 3 (три) клуба, участващи в първенството.
4. В случай, че съгласно указанията на здравните власти се наложи
прекратяване на съответното ДП преди приключването му, УС на БФ Хандбал ще
вземе решение дали да се обяви крайно класиране съобразно етапа, в който ДП е
прекратено.
5. При възникнали форсмажорни обстоятелства, както и промяна в
изискванията на Министерство на здравеопазването, БФ Хандбал си запазва правото да
нанася допълните корекции в правилата и изискванията.
6. Правилата влизат в сила от 24.02.2021 год.
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Приложение 1
Тази декларация се предоставя на дежурния делегат всеки ден от състезанието
преди срещата на съответния отбор
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
....................................................................................................................... /име, презиме,
фамилия на декларатора – старши треньор / водач на отбора на
ХК……………………………………………………., възрастова група ……………….
Декларирам, че:
1. Всички лица, включени в тимовия лист на отбора за участие в среща от
Държавното първенство за посочената по-горе възрастова група са физически здрави и
нямат симптоми нито, доколкото ми е известно, имат положителен резултат от тест за
КОВИД -19 в последните 14 дни;
2. Във връзка с горното декларирам, че днес, непосредствено преди тръгването за
спортната зала съм задал/а следните въпроси на всеки член от делегацията и съм
получил отговор «НЕ» на всеки един от тях:
 Чувстваш ли се зле днес?
 Имаш ли кашлица?
 Усещаш ли трудности при дишане?
3. Днес на всички членове от делегацията бе премерена температурата при
влизане в спортната зала;
Дата:
Декларатор:
/име,фамилия, подпис/
www.bulgarianhandball.eu

1040 София, бул.”Васил Левски” 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 930 06 60; + 359 894 599 215; E_mail: bfh@abv.bg

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата
......................................................................................................................, /име, презиме,
фамилия/ който/която е официално лице към отбора на
ХК………………………………….……, възрастова група ………………………………

Декларирам, че:

Декларирам, че съм физически здрав/а, нямам никакви симптоми, нито имам
положителен резултат от тест за КОВИД -19 в последните 14 дни;

Дата:

Декларатор:
/име, фамилия, подпис/

www.bulgarianhandball.eu

1040 София, бул.”Васил Левски” 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 930 06 60; + 359 894 599 215; E_mail: bfh@abv.bg

Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата
......................................................................................................................, /име, презиме,
фамилия/ който/която е придружител на състезателя/състезателката по хандбал,
……………………………………………………………… ненавършил/а 18г. към датата
на започване на първенството от ХК……………………………………, възрастова група
…………………………… до …….г.

Декларирам, че:

Декларирам, че съм физически здрав/а, нямам никакви симптоми, нито имам
положителен резултат от тест за КОВИД -19 в последните 14 дни;

Дата:

Декларатор:
/име, фамилия, подпис/

www.bulgarianhandball.eu

1040 София, бул.”Васил Левски” 75; тел./факс: (02) 986 15 16; тел: (02) 930 06 60; + 359 894 599 215; E_mail: bfh@abv.bg

Приложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата
......................................................................................................................, /име, презиме,
фамилия/ който/която е длъжностно лице на среща от Държавното първенство по
хандбал за ……………………………………… (пише се възрастовата група и пола)

Декларирам, че:

Декларирам, че съм физически здрав/а, нямам никакви симптоми, нито имам
положителен резултат от тест за КОВИД -19 в последните 14 дни;

Дата:

Декларатор:
/име,фамилия, подпис/
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