
Проект „Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19 в община 
Минерални бани” се изпълнява по 
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - 
Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19“ Оперативна програма за 
храни и/или основно материално 
подпомагане, Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
съгласно Договор за БФП № 
BG05FMOP001-5.001-0216-C01 между 
Агенцията за социално подпомагане и 
Община Минерално бани.  

Общата стойност на договора за БФП е 
208 494.00 лв., а продължителността на 
проекта е до 30.09.2021 г.  

Дейностите по приготвяне и разнасянето 
на храната до определените за целта 
пунктове се извършва от “Кей Енд Ви” 
ООД. 

Основната цел на проекта е намаляване 
броят на живеещите в бедност чрез 
осигуряване на храна за минимум 450 
лица - жители на община Минерални 
бани, засегнати в най-висока степен от 
пандемията COVID-19 и последиците от 
нея.  

                       
 
Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане, Фонд 
за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 
 

 
 

ПРОЕКТ 
„Топъл обяд в условията на пандемията 
от COVID-19 в община Минерални 

бани„ 

 
Епидемия от новo заболяване 
причинено от коронавирус  

(COVID-19) - 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ? 

 

 
 
Какъв е новият коронавирус? 
Коронавирусите са голямо семейство от 
вируси, които причиняват заболявания, 
вариращи от обикновена настинка до по-
тежки заболявания.  
Новият коронавирус (COV-19) е нов щам 
на коронавирус, който не е идентифици-
ран по-рано при хора.  
 
Как се разпространява вирусът?  
Вирусът се предава основно чрез 
капчици, образувани при кашляне, 
кихане или издишване на заразен човек. 
Тъй като тези капчици са твърде тежки, 
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те не се задържат във въздуха и бързо 
попадат върху подове или повърхности. 
Можете да се заразите чрез вдишване на 
вируса, ако сте в непосредствена близост 
до заразен с COVID-19, или чрез 
докосване на замърсена повърхност и 
след това на очите, носа или устата.  
 
Какви са симптомите?  
• Треска  
• Кашлица  
• Затруднено дишане  
• Болка в мускулите  
• Умора  
 
Ако сте били в засегнат район с риск 
за експозиция от COVID-19 и в 
рамките на 14 дни внезапно развиете 
кашлица, треска или задух:  
 
Останете си вкъщи, ако имате симптоми. 
Веднага се обадете на здравния номер на 
страната, в която сте, за съвет; не 
забравяйте да споменете, че сте били в 
район с предаване на заболяването. 
Обадете се предварително, ако трябва да 
посетите вашия лекар или спешна помощ 
и посочете историята на пътуването си, 
преди лично да потърсите медицинска 
помощ.  

 
Бъдете здрави, докато пътувате 

 
Ако пътувате до зони, засегнати от 
COVID-19: практикувайте строги 
хигиенни мерки; поддържайте социална 
дистанция и следвайте местните здравни 
съвети.  
Не пътувайте, ако сте болен.  
Маските не се препоръчват като защита 
от COVID-19. Здравите хора не е 
необходимо да носят маски, освен ако не 
се грижат за човек, болен от COVID-19. 
Маските са ефективни само когато се 
използват в комбинация с често измиване 
на ръцете със сапун и вода и употреба на 
дезинфектант на алкохолна основата.  
 
Ако се разболеете, докато пътувате 

 
! Незабавно информирайте екипажа на 
превозното средство и потърсете 
медицинска помощ.   

! Поддържайте най-малко 1 метър 
разстояние от други пътници.  

! Редовно мийте ръцете със сапун ИЛИ 
дезинфектант на алкохолна основа.  

! Избягвайте, ако е възможно, 
обществения транспорт.  

! Следвайте съветите на местните 
власти - Те знаят най-добре 
епидемичната ситуация в района.   

! Бъдете информирани - Проверявайте 
редовно информацията от 
компетентните органи.  
 

 
 
 
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР, НА КОЙТО 
МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ АКО 
ИМАТЕ СЪМНЕНИЕ ЗА СЛУЧАЙ 
НА COVID-19: 028078757 
 
 


