
Поставяне под карантина на водачите на 
тежкотоварни автомобили, поради COVID-19 

Съгласно Заповед РД-01-158/26.03.2020г. на здравния министър всички 
български граждани, прибиращи се от държави с регистрирани случаи на 
COVID-19 биват поставяни под 14-дневна карантина. Лицата получават

на ГКПП предписание за поставянето им под карантина.

Причината за поставянето ми под карантина. 

Каквo е COVID-19?

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ШОФЬОРИ

Мога ли да се прибера вкъщи?

Да, но при спазване на всички останали правила с оглед карантината и след 
уведомяване от превозвача на Регионалната здравна инспекция по адреса, 

в който съм поставен под карантина.

Мога ли да тръгна на курс, след като съм си бил вкъщи?

Карантината се състои в ограничаване на свободата на движение на здрави
хора, намиращи се под стриктен медицински надзор. Лицата, които не

покажат признаци на заразното заболяване за определен период, се освобождават.

COVID-19 е коронавирусна болест, предизвикана 
от заразния вирус SARS-CoV-2

Какво е карантина?

Ами сега накъде? Какво да правя, аз съм шофьор?
По време на карантината имам право: 

1. да премина транзитно през територията на Република България; 
2. да се намирам в кабината на тежкотоварния автомобил, да го 
управлявам и да извършвам товаро-разтоварни дейности с цел 
осъществяване на международен автомобилен превоз; 

3. да напусна България преди края на карантинния период, с цел
 отпътуване за извършването на международен автомобилен превоз.

Мога да се прибера на адреса, който съм посочил в предписанието, но трябва
да спазвам дистанция от 1 м. спрямо хората,  с които съжителствам, 

както и да стоя и спя в отделни помещения, при възможност. Да се проветрява
редовно, да се храня отделно, редовно да се почистват дръжките и общите повърхности,                    
да използвам отделни кърпи в банята, да си мия редовно ръцете и други.                                    

За повече информация посетете https://www.mh.government.bg/bg/

Как да стигна от камиона до дома и обратно?
Придвижването следва да се осъществи с лично или служебно МПС.


