
 
 

 

ПРЕПОРЪКИ 
За организация на производствените дейности при работещи навън при опасност 

от ухапване на насекоми. 
 
 При работа, извършвана в горски, земеделски терени, както и в населени местности, 
са възможни ухапвания от различни насекоми /комари, стършели и др./. Основната 
опасност за здравето на работещите при този тип биологичен риск се изразява в 
развитието на АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ. Те могат да бъдат местни – подуване, зачервяване 
на кожата на място на ухапването, придружено от силен сърбеж, или общи – оток на езика, 
на ларинкса, подуване и сълзене на очите, придружени от общо неразположение, кашлица 
и задух. В най-сериозните случаи е възможно развитието на АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК 
/свръхостра, животозастрашаваща алергична реакция на организма/. Развитието на 
подобни негативни ефекти е по-очаквано при хората с изявени алергични реакции в 
анамнеза, но по-принцип, развитието на алергични и/или анафилактични реакции е 
възможно при ВСИЧКИ ХОРА, без зависимост от предишното им здравословно състояние. 
 За предотвратяване увреждане на здравето на работещите от ухапване от 
насекоми, СЕ ПРЕПОРЪЧВА : 

1. Репеленти – най-добрия начин за предпазване от ухапвания при работа навън. 
Те могат да са във вид на спрей или мехлем. Вида и марката на репелента са 
предмет на инидивидуален избор. Важното е с него да бъде покрита цялата 
повърхност на незещитената кожа на работещия. 

2. Работно облекло – за работещите навън трябва да бъдат осигурени 
подходящи дрехи / риза, яке, панталон, шапка и ръкавици/ и обувки.  

3. Организация на работа – препоръчително е групата за работа навън да 
включва минимум двама души, за да може единия работещ да види, при 
евентуално ухапване, какво се случва с другия и при нужда да окаже първа 
долекарска помощ и да се обади на прекия ръководител.   

4. Медикаменти – при ухапване повредената кожа може да бъде обработена със 
спирт, след което трябва да са намаже с антихистаминен препарат за външно 
приложение / от рода на Фенистил гел/. Вътрешно /през устата/ на пострадалия 
може да се даде 1 таб. антихистаминен препарат /Алергозан, Зиртек, Зодак/. 
ВАЖНО: антихистаминните препарати могат да предизвикат сънливост, 
отпадналост и загуба на концентрацията за известно време, затова, до 1 час 
след приемането на подобни препарати пострадалото лице не бива да шофира.  

 
  При работа навън са възможни ухапвания и от друг тип насекоми – КЪРЛЕЖИ. 
Ухапването от кърлеж обикновенно не предизвиква алергична реакция, нито някакъв вид 
външно раздразнение по кожата. Основната опасност за здравето на работещите при този 



тип биологичен риск се изразява в развитието на ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ. 
Кърлежите се явяват преносители на множество инфекциозни болести /Ку-треска, Кримска 
хеморагична треска, Лаймска болест и др./. Често това са тежки състояния, засягащи 
целия организъм и имащи продължително лечение.  

За предотвратяване увреждане на здравето на работещите от ухапване от кърлежи, 
СЕ ПРЕПОРЪЧВА : 

5. Имунизации – най-добрия начин за профилактика на трансмисивните 
инфекции. В Р. България има ваксини за най-честите кърлежовопреносими 
инфекции. При необходимост от продължителна работа в залесени терени и/или 
тревисти площи РАБОТОДАТЕЛЯТ може да организира имунизация на 
работещите. Ваксинирането срещу определен вид треска може да стане и 
ИНДИВИДУАЛНО, по преценка на работещия и неговия личен лекар. 

6. Работно облекло – за работещите навън трябва да бъдат осигурени 
подходящи дрехи / риза, яке, панталон, шапка и ръкавици/ и обувки.  

7. Лична хигиена – препоръчително е след приключване на смяна, преди вземане 
на душ всеки работещ сам внимателно да си огледа тялото. Трябва да се 
обръща максимално внимание на телесите гънки – на шията, на талията, под 
коленете – там най-често се крият кърлежите. ВАЖНО: при намирането на 
кърлеж най-добре е той да не се изважда с подръчни средства /олио, пинсети и 
т.н./, защото така рискът от инфектирането се увеличава. ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  - спешно отделение на близката болница, личен лекар, 
медицински пункт и т.н. 
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