
 

 

За подробности и допълнителни препратки се консултирайте с пълния документ за 
насоките на адрес www.fip.org/coronavirus 
Настоящият документ се основава на наличните доказателства и препоръките на авторитетни 
организации към времето на публикуване. Той ще бъде актуализиран при получаване на нова 
информация. 26 март 2020 
 

Зони с достъп за обществеността 
1. Достъпът до продукти за самостоятелен избор от клиентите трябва да бъде ограничен, за да се 

избегне допирът на множество хора до тези продукти. Достъпът до тях трябва да се осъществява 
само от персонала на аптеката. 

 
На щанда 
1. Когато е възможно, определяйте по един служител на работно място или на щанда и избягвайте 

разменянето на местата им. 
2. Оставете на щанда само предмети от съществено значение. 
3. Избърсвайте и дезинфекцирайте щанда след всеки клиент / пациент. 
4. Дръжте под ръка разтвор на спиртна основа за дезинфекциране на ръцете след обслужване на 

всеки пациент / клиент. 
5. Когато е възможно, насърчавайте пациентите да поръчват лекарствата си през уеб страницата на 

аптеката, и да им бъдат доставяни до дома или до работното им място. 
 
Социално дистанциране 
1. Ограничете броя на пациентите / клиентите, които са едновременно в аптеката по всяко време. 
2. Установете безопасно разстояние от най-малко 1 метър (за предпочитане повече), когато 

обслужвате пациент. 
3. Ако е необходимо, може да се използва табла за вземане на рецептата, предаване на лекарствата и 

извършване на плащането, за да се спазва това разстояние. 
4. Посъветвайте пациентите да поддържат разстояние от най-малко 1 метър помежду си, докато 

чакат, и използвайте маркировъчна лента на пода, за да указвате къде да застанат. 
 
Посещение в аптека 
1. Посъветвайте пациентите/клиентите да избягват дълъг престой в аптеката. 
2. Посъветвайте пациентите/клиентите да избягват посещения в аптеката, ако са възрастни или имат 

съпътстващи заболявания. Когато е възможно, такива пациенти трябва да помолят член на 
семейството, приятел или съсед да отиде до аптеката вместо тях.  

 
Препоръки за фармацевтични услуги и дейности в аптеката  
1. Когато правите изследвания на място (напр. измерване на кръвно налягане, холестерол, гликемия, 

тестове за бременност), поставяне на ваксина или медикаменти с инжекция, или предоставяте 
услуги, които изискват пряк контакт с пациент, трябва да вземате допълнителни предпазни мерки, 
като използване на маска и ръкавици. 

2. Може да се наложи тези услуги да бъдат ограничени или прекъснати, ако представляват риск за 
здравето на екипа (напр. пациентът има симптоми на респираторна инфекция). 

 
Препоръки за екипа на аптеката  
1. За да се осигури непрекъснатост на дейността на аптеката, когато е възможно разделете екипа на 

смени (например сутрин и следобед), с кратко затваряне на аптеката между тях за дезинфекциране 
на цялата аптека, като осигурите хората от двете смени да нямат контакт помежду си при 
застъпване. 

2. Служители със заболявания, които компрометират имунната им система, трябва да носят маски и 
за предпочитане е да изпълняват задачи във вътрешните помещения на аптеката. Трябва да се 
налагат строги мерки за хигиена. 

3. Служителите трябва да сменят престилките си по-често. 
4. Носенето на аксесоари, като гривни, часовници и пръстени, трябва да се избягва.  
5. Когато е необходимо да се сложи маска, трябва да се вземат мерки за хигиена и дезинфекция на 

ръцете преди и след това. Преведено от: 

COVID-19 ОБОБЩЕНИ НАСОКИ #4 
Процедури в откритите аптеки 

http://www.fip.org/coronavirus

