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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ С ПОСТРАДАЛИ РАБОТНИЦИ 

 

1. Веднага се позвънява на тел. 112 за изпращане на линейка до най-близкото 

възможно място или пункт. По възможност най-точно се описва състоянието на 

пострадалия за да се получат най-правилните инструкции за действие.  

           В случаите, когато свързването не може да стане  веднага се търси друга 

възможност за информиране на лица по компетентност. При отчитане на причините за 

състоянието му, на пострадалия се оказва първа долекарска помощ, съгласно правилата за 

първа помощ при различни случаи на увреждане на здравето на работници по време на 

работа.  (прил. 1 към настоящия план).       

           Забраняват се всякакви действия извън разписаните правила! 

След извършване на възможните познати действия от правилата за долекарска помощ 

е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пострадалият работник да бъде СПЕШНО ТРАНСПОРТИРАН до 

най-близкото болнично заведение. 

2. Пренасянето на пострадал до транспортно средство (линейка)  се извършва по 

следните правила: 

2.1. Пренасяне на ръце – прави се „столче” и се поставя пострадалия работник да седне, с 

изключение на случаите с пострадали гръбнак и таз или вътрешни органи и кръвоизлив. 

 2.2. Пренасяне с носилка 

а) Носилка от две връхни дрехи (анорак) - Ръкавите на двата анорака се вкарват 

навътре. Отсичат се два пръта с дължина 2-2,5 м, които се вкарват през ръкавите. От двата 

края се превързват два напречни пръта (прътове, пикели, щеки, рейки), за да задържат 

разпъната носилката. Пренася се от 2-4 души. 

  б) Носилка от одеало или платнище - На земята се постила одеало или платнище. В 

средата се поставят два пръта на разстояние около 50 см. Последователно се загръщат 

свободните части на одеалото една върху друга. Може да се превържат два напречни пръта 

като при носилката с анораци. 

3.  Положение на пострадалия при пренасяне до транспортното средство(линейка) и 

транспортиране  

- При обилен външен или вътрешен кръвоизлив, както и при шок, пострадалият се 

транспортира по гръб с глава към наклона и с повдигнати долни крайници. 

-  При безсъзнание с признаци на повръщане, се транспортира в странично положение или по 

корем с извита наляво глава.  

-При затруднено дишане и нараняване на гърдите – в полуседнало положение. 

- При счупен таз или нараняване на корема, се поставя по гръб с полусгънати долни 

крайници.  

-При счупен гръбначен стълб се поставя по гръб, върху твърда подложка с подложени под 

колената навити на руло одеало или дрехи. 

- При счупване на черепните и лицеви кости се поставя върху твърда подложка с глава между 

торбички с пясък или навити на руло одеало или дрехи. 

 
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СИЛНОТО ЛЮЛЕЕНЕ НА НОСИЛКАТА НЕ ТРЯБВА СЕ ХОДИ В КРАК! 

 ДОБРЕ  Е  НОСЕЩИТЕ ЕКИПИ ДА СЕ СМЕНЯТ ИЛИ ПОНЕ ХОРАТА ОТ ЛЯВО И ДЯСНО 

ДА СИ РАЗМЕНЯТ МЕСТАТА 



 


