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БНАПД  

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ ПО  ПОДВОДНА  ДЕЙНОСТ 

ул. Братя Шкорпил 3, 9000 Варна, тел. +359884866139; ел.поща: krastev@io-bas.bg 

 

Настоящата здравна декларация е формуляр, който водолазният център 

или водолазният инструктор може да възприеме и да изпрати 

предварително за попълване от своите клиенти и курсисти, преди да 

започне каквото и да е обучение или водолазно спускане с тях. 

Формулярът е разработен от медицинския екип на БНАПД въз основа 

на наличната информация за епидемията с новия коронавирус към месец 

май 2020 г. и е съобразен с изискванията на DAN Europe.  

Епидемиологичната ситуация относно епидемията на COVID-19 

непрекъснато се развива. В резултат на това този документ може да бъде 

променян и актуализиран. 

 

 

ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19  

 

Прочетете тази декларация, преди да я подпишете!  

За да се включите в програма за обучение на водолази или да участвате 

в каквато и да е водолазна дейност с нашия водолазен клуб трябва да 

попълните този медицински въпросник!  

Ако сте непълнолетен, трябва да представите това изявление, 

подписано от Вашия родител или настойник! 

 

 

ВОДОЛАЗЕН МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСНИК 

 

Целта на този медицински въпросник е да гарантира, че сте 

медицински годен/на да извършвате водолазни спускания.  

Моля, отговорете на следните въпроси с ДА или НЕ. Ако не сте 

сигурен/на, отговорете с ДА. Положителният отговор не Ви отстранява 

автоматично от водолазно обучение. Това може да означава, че имате 

предварително съществуващо състояние, което би могло да повлияе на 

Вашата безопасност по време на водолазно спускане. Ако някое от тези 

състояния се отнася за Вас, ще трябва да поискаме да се консултирате с 

лекар, за предпочитане специалист по водолазна медицина, преди да 

започнете да участвате във водолазни дейности. 
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В рамките на предходните 40 дни от датата на подписване на 
настоящия документ ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО: 

 

1. Изследван/а ли сте със специфичен тест за новия коронавирус SARS-

COV-2 и да сте идентифициран/а като позитивен/а или определен/а като 

потенциален носител на коронавируса?   

 ДА  НЕ 

 

2. Имали ли сте някои от симптомите, които обикновено се свързват с 

инфекция на COVID-19 (температура, треска, кашлица, умора или 

мускулни болки, затруднено дишане, болки в гърлото, белодробни 

инфекции, главоболие, загуба на вкуса, разстройство)? 

ДА  НЕ 

 

3. Бил/а ли сте в страна или район, който е определен от здравните власти 

за опасен или е обявен за потенциално огнище, инфектирано с новия 

коронавирус? 

                ДА  НЕ 

 

4. Бил/а ли сте в директен контакт или в непосредствена близост с човек, 

за когото знаете, че е тестван като положителен на новия коронавирус 

или е определен като потенциален носител на коронавируса? 

ДА НЕ 

 

 

Предоставената от мене информация за здравната ми история е точна, 

доколкото ми е известно. Съгласен/на съм да поема отговорност за всеки 

пропуск при разкриване на съществуващи или минали мои здравословни 

състояния. 

Също се задължавам да информирам .................................................................................. 
                                                                                              /име на водолазния клуб или инструктор/ 

незабавно за всеки симптом, който може да се появи след попълване на 

тази декларация и/или ако вляза в контакт с някой, който е тестван 

положително за коронавирус след подписване на декларацията. 

 

 

 

.........................         Декларатор: ...................................................................  Подпис: ..........................    
       /дата/                                                          /име, презиме, фамилия/ 

 

 

               Родител/настойник: ...................................................................  Подпис: ..........................    
                                                                           /име, презиме, фамилия/ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО COVID-19 

 

        Декларирам, че ще нося лични предпазни средства, ако ми бъде поискано, по 

време на обучението и участието ми във водолазната дейност, и ще предприема 

всички разумни превантивни мерки, които може да бъдат препоръчани от 

здравните органи. 

 

        Декларирам, че ще приема и ще спазвам всички инструкции и разпоредби, 

необходими за предотвратяване на риска от предаване на инфекцията от 

коронавируса, включително да ми бъде измервана телесната температура при 

пристигането ми във водолазния център или преди започване на подготовката за 

водолазно спускане. 

 

        Потвърждавам и приемам, че тази декларация може да се счита от .................................. 

                                                                                                                           /име на водолазния 
 ............................................................................... 

               клуб или водолазния инструктор/            за мое съгласие да я съхранява и предоставя 

за информация при поискване от оторизираните органи за целите на 

осигуряването на безопасността на трети страни, които могат да се свържат с мен 

преди, по време и след всяка водолазна дейност.  

 

 
.........................        Декларатор: ...................................................................     Подпис: ..........................    
       /дата/                                                          /име, презиме, фамилия/ 

 

 
              Родител/настойник: ...................................................................       Подпис: ..........................    
                                                                           /име, презиме, фамилия/ 

 
 

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! 

COVID-19 предизвиква много от симптомите характерни и за други сериозни 

вирусни пневмонии, които изискват период на възстановяване, преди преболедувалият 

да може да се върне към извършване на дейности с пълна активност - процес, който 

може да отнеме седмици или месеци в зависимост от тежестта на симптомите. 

 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕПОРЪКИ: 

• Водолази, които са имали симптоми на COVID-19, трябва да изчакат минимум два 

месеца, за предпочитане ТРИ, преди да възобновят водолазната си дейност. 

• Водолази, които са тествани положително за COVID-19, но са останали напълно 

безсимптомни, трябва да изчакат ЕДИН месец преди възобновяване на гмуркането. 

• Водолазите, които са хоспитализирани с белодробни симптоми, свързани с COVID-

19, трябва след тримесечен период на изчакване (дори до 6 месеца) да преминат пълно 

изследване на белодробната функция (със спирометрия), както и оценка на сърдечната 

функция (с ехокардиография и велоергометрия), за да се установи дали е нормална 

белодробната и сърдечната им функция преди завръщането им към водолазна дейност. 

 

Водолазите и водолазните центрове трябва стриктно да спазват указанията за 

дезинфекция на водолазното оборудване и съоръженията (каквито предписания са 

издадени от БНАПД и DAN Europe/Divers Alert Network). 


