
Промяна в мерките срещу разпространението на COVID-19,  

във връзка със заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на МЗ 

 

 Със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването се допуска провеждането на обучения от 

центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт при осигуряване 

и спазване на мерки за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. 

  

Във връзка с възобновяването на прекъснатите от въведеното извънредно положение 

обучения Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА) дава следните указания: 

 с цел избягване струпване на хора на едно място и осигуряване на физическа дистанция в 

залите предназначени за обучение и провеждане на изпити обучаемите и служебните лица 

да бъдат разположени на разстояние минимум 1,5 метра един от друг като числеността на 

учебните групи да бъде съобразена с разполагаемите площи и оборудването на учебните 

зали; 

 редовно да се проветряват, почистват и дезинфекцират учебните зали и сервизните 

помещения в учебните центрове; 

 строго да се спазват санитарните изисквания по време на почивките и междучасията по 

време на обучението; 

 при посещения в служебни помещения, гари, жп участъци, подвижен жп състав, ремонтни 

работилници и други да се спазват стриктно изискванията за носене на предпазни маски 

и ръкавици, както и да се осигурят необходимите дезинфектанти за лична употреба;  

 

От 14.05.2020 г. ИАЖА възобновява участие в провеждане на изпити на кандидатите за 

придобиване на правоспособност за дейностите, свързани с безопасността на превозите в 

железопътния транспорт. 

 

Провеждането на практическите изпити следва да се извършва при следните допълнителни 

мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 като следва: 

 забранява се присъствието на външни лица в служебните помещения и подвижен жп 

състав в които се провежда изпита; 

 изпитваните, изпитващите и другите служебни лица участващи в провеждане на 

теоретичните и практически изпити да носят защитни медицински маски и ръкавици по 

време на провеждане на изпитите; 

 заявените лица за изпит следва да са здрави, без симптоми на заболяване с COVID-19 и 

да се допускат до полагане на изпит след проверка за повишена температура с 

дистанционен термометър; 

 в изпитните зали и места за провеждане на изпит да са налични дезинфектанти, а 

помещенията и кабините на подвижния състав да се почистват и дезинфекцират след 

всеки изпит. 

 


