
Български Червен кръст

”Дейности на БЧК, свързани с подпомагане и 
ограничаване разпространението на COVID-19”



Български Червен кръст

Подготовка на БЧК в отговор на COVID-19

 2 февруари 2020 г. - създаване на Работна група в БЧК за непрекъснато
проследяване на актуалната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19,
която да прави предложения на Ръководството за предприемане на адекватни мерки
за подготовка на организацията за работа в усложняваща се обстановка;

 4 февруари 2020 г. - брифинг с членовете на Националния оперативен щаб на БЧК
относно ситуацията с COVID-19;

 Превод и адаптация на информационни материали, свързани с COVID-19;

 Поддържане на активна комуникация със структурите на БЧК в страната;



Български Червен кръст

Дейности на БЧК в отговор на COVID-19

 12 февруари 2020 г. - публикуване на официалната интернет страница на БЧК и в
социалните мрежи на информационни материали, съвети и препоръки за превенция;

 Осигуряване на текущо обновяване на публикуваната информация, спрямо
променящата се ситуация;

 Поддържане на постоянна връзка със структурите на БЧК в страната. Закупуване на
допълнителни количества от лични предпазни средства и дезинфектанти за нуждите на
БЧК;

 Поддържане на връзка и координация с Министерство на здравеопазването. Участие
на Генералния директор на БЧК в оперативна работна група към Министерство на
здравеопазването. Участие в Логистично-координационния център към НОЩ, като на
по - късен етап Генералния директор на БЧК бе ръководител на Ваксинационния щаб;

 Поддържане на връзка с партньори от държавни институции, структури на
правителството и местни власти;

 Поддържане на постоянна връзка с партньорите в Движението на ЧК/ЧП.



Български Червен кръст

Дейности на БЧК в условията на извънредно положение

 Преустановяване на всички дейности с публичен характер, вкл. провеждането на 
обучения и курсове, напр. по първа помощ за кандидат-водачи на МПС, водни спасители 
и други;

 Изготвяне и разпространение на допълнителни инструкции за безопасност на
служителите и доброволците в условията на пандемия и актуализиране на вътрешно -
организационни документи;

 Анализ на риска и необходимите ресурси за адаптиране дейността свързана с мисията
на БЧК в условията на извънредно положение, вкл. опазване здравето на доброволците
и служителите, ползване на иновационни платформи за дистанционна комуникация и
създаване на условия за пълноценно функциониране на организацията;

 Оценка и анализ на приоритетните задачи и технологията на тяхното изпълнение в
рискова среда по различните направления на дейност в БЧК. План за непрекъсваемост
на дейностите;

 Планове за незабавно подпомагане и планиращи действия за дългосрочно подпомагане;

 Създаване на база данни с информация от структурите на БЧК, в реално време.



Български Червен кръст

Дейности на БЧК в условията на извънредна епидемична обстановка

 Провеждане на дейности свързани с превенция, подпомагане, предоставяне на
хуманитарни услуги и др., съобразено с изискванията за прилагането на временни
противоепидемични мерки, вкл. осигуряване провеждането на хибридни и онлайн
обучения и курсове;

 Участие в тематични онлайн срещи с фокус върху непрекъснатост и адаптиране на
работата на БЧК към променящата се ситуация;

 Продължаващо текущо проследяване на промените в ситуацията, подготовка,
актуализиране и разпространение на документи и материали за провеждане на
приоритетните дейности на БЧК, при спазване на противоепидемичните мерки;

 Подготовка и поддържане на регистри за получени и предоставени дарения и
ежемесечна инфографика, публикувана на интернет страницата и седмичния Бюлетин
на БЧК.



Български Червен кръст

Обмен на информация в рамките на Движението на ЧК/ЧП и с партньори

 Поддържане на постоянен информационен обмен с Международното движение на
Червения кръст и Червения полумесец(ЧК/ЧП), с ежемесечни актуализации на
подаваната информация от БЧК. Поддържане контакт с мрежата НД  „Съседите
помагат първи“;

 Поддържане на контакт с офисите на други международни организации в България, в
т.ч. СЗО, ВКБООН и др.;

 Оказване и получаване на хуманитарна помощ на и от дружества на Червения кръст
и Червения полумесец от други държави, напр. Италия, Турция, Северна Македония и
др.;

 Присъединяване към Глобалния апел на Международната федерация на дружествата
на ЧК и ЧП за борба с COVID-19.



 Национална кампания за набиране на средства „Заедно срещу COVID-19“

Национална кампания за набиране на средства

Стартира на 17 март 2020г . Средства се набират чрез кратък номер 1466 за SMS / 1 SMS = 1 лв.; Онлайн
дарения на интернет страницата на БЧК; Съвместни кампании за набиране на средства с партньори;
организиране на Благотворителен концерт съвместно с bTV „Помощ от къщи” и др.
До януари 2021 г. бе набрана сумата 1 929 395 лв. С набраните средства, БЧК обезпечи част от нуждите
на държавни здравни заведения в цялата страна с най-необходимото за лечението на пациенти и за
обезопасяването на медицинските екипи на първа линия в борбата с COVID-19. Бе закупена и
предоставена специализирана медицинска апаратура, консумативи, дезинфектанти и предпазни
средства, при спазване на изискванията на Системата за финансово управление и контрол на БЧК.

    Материални дарения
От началото на обявяване на пандемията бяха набирани и материални дарения - дезинфектанти, лични
предпазни средства, консумативи, медицинско оборудване и др. на обща стойност 1 530 072,65 лв. за
нуждите на здравната система и медиците. Като част от логистичната система на БЧК, Централна
складова база Д. Лозен, изпълнява дейности по приемане, заприходяване, съхранение и предоставяне
на помощи, при спазване на Правилниците на БЧК за получаване и предоставяне на хуманитарни
помощи. Всички дарители се консултират относно начина на работа на БЧК по хуманитарно подпомагане.

   В дейностите на БЧК в отговор на COVID-19, до януари 2021 г., участваха над 6000   
доброволци и служители.



Подпомагане

Целеви групи за подпомагане:

 Хора с нисък социален статус и засегнати от кризата с коронавирус;
 Ромски общности;
 Деца в риск, ползватели на програма “Топъл обяд”;
 Подкрепа на деца, обучаващи се онлайн - хигиена и умения за живот;
 Нуждаещи се от психосоциална подкрепа и/или психологическо консултиране;
 Мигранти и търсещи закрила лица;
 Доброволци и служители на БЧК;
 Болнични и социални заведения;
 Ползватели  на услуги в домове за възрастни и деца;
 Държавни институции и местни власти;
 Структури на правителството (МЗ, МВР);
 Национална мрежа на здравните медиатори, НПО и др. 



Дейности свързани с превенция сред различни целеви групи 

 Публикации в медиите, на интернет страницата на БЧК, в социалните мрежи (Facebook,
Viber, Instagram), брифинги, съвети и призиви, патрулиране, раздаване на предпазни
маски, информационни материали, концерт с bTV „Помогни от вкъщи“ и др.

 Като част от програмата „Дейности в отговор на COVID-19“ се проведе мащабна
информационна кампания „Направи го за тези, които обичаш“;

Превенция

 Съвместна кампания на БЧК и СБА  „Не пресичай червената линия“, насочена към ученици 
и студенти, които използват обществения транспорт и към шофьори(FIA и МФЧК/ЧП) и др.



 Получаване и разпределение на материални дарения  - дезинфектанти, лични предпазни средства, 
консумативи и медицинско оборудване, освежаващи напитки и др.;

 Получаване и разпределение на пакети с хранителни продукти за 25 000 души по Постановление
на МС и пакети с 16 вида хранителни продукти за над 470 000 души в над 300 пункта по Хранителната
програма /ОП за разпределяне на храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ/  с АСП;

 Предоставяне на услуги за възрастни и самотни хора по програма „Домашни грижи“;

 Предоставяне на хранителни пакети за ученици по програма “Топъл обяд” и др.

Подпомагане



 Проведени консултации, оказана психо - социална и 
емоционална подкрепа на 15 897 души до юни 2021 чрез: 

   
      Национален онлайн чат и горещи линии 

      Национален контактен център на БЧК базиран в гр. Пловдив. 

 Множество местни инициативи за предоставяне на хранителни пакети, безплатен обяд в 
обществени трапезарии за социално-слаби, чрез мобилни екипи;

 Пазаруване на храни и лекарства за възрастни и нуждаещи се, посещения в домове за възрастни; 
 Програма за превенция на COVID-19 и подпомагане на бежанци и търсещи убежище.

Превенция и подпомагане

Presenter
Presentation Notes
За да отговори на нуждите на обществото в условията на извънредно положение в страната, породено от пандемията COVID-19 и повишеното ниво на стрес, Българският Червен кръст стартира нова услуга – Национален онлайн чат. На уебсайта на организацията www.redcross.bg близо специалисти по психосоциална подкрепа на БЧК, всеки ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч. и от 20:00 ч. до 22:00 ч. предоставят безплатна и конфиденциална подкрепа на хората, които са вкъщи и изпитват затруднения при справянето с настоящата обстановка, и които имат възможност да споделят своите притеснения и безпокойство.



Програма „Дейности в отговор на COVID-19“
финансирана чрез Глобалния апел на Международната федерация на ЧК/ЧП 

/ 01.10.2020 г. - 31.03. 2021 г. / от Американската агенция за международно развитие - USAID 

 Мащабна информационна кампания за предоставяне на надеждна информация срещу
фалшивите новини и за важността от спазване на противоепидемичните мерки;

 Разпространение на хигиенни комплекти (дезинфектанти, препарати за пране и лични
предпазни средства и др.) за 30 000 нуждаещи се социално слаби хора;

 Над 300 сесии за насърчаване на здравето и хигиената сред 4 600 души в ромските
общности с помощта на Националната мрежа на здравните медиатори;

 Стартиране на Национален контактен център за психо-социална подкрепа на
нуждаещи се хора, засегнати от разпространението на COVID-19;

 1 617 творчески комплекта
(учебни и образователни материали)
за 2 500 нуждаещи се деца.

 …

Превенция и подпомагане



Искания от болнични заведения и общини 

 Постъпили искания от над 50 болнични и здравни заведения и други
институционални бенефициенти за:

апарати за инвазивна вентилация, Real time PCR система, устройства за дистанционен
мониторинг на пациенти, автоматизирана система за екстракция на нуклеинова киселина,
мобилен рентгенов апарат, UVC лампи, монитори за интензивно наблюдение, ЕКГ апарати,
пациентски монитори, дефибрилатори, тестове за COVID-19, предпазни маски, защитни
облекла, медицински консумативи, шлемове, дезинфектанти, спирт и др.

 Постъпили искания от общини и други организации за:

хранителни пакети, дезинфектанти, предпазни маски, защитни облекла и 
хигиенни пакети и др.



Материални дарения

 Предоставени на болнични заведения в координация с Министерството 
на здравеопазването:

апарати за инвазивна вентилация, Real time PCR система, устройства за дистанционен
мониторинг на пациенти, автоматизирана система за екстракция на нуклеинова киселина,
мобилен рентгенов апарат, UVC лампи, монитори за интензивно наблюдение, ЕКГ
апарати, пациентски монитори, дефибрилатори, тестове за COVID-19, предпазни маски,
защитни облекла, медицински консумативи, шлемове, дезинфектанти, спирт и други.

 Предоставени на общини и други организации:

над 14 000 хранителни пакети, дезинфектанти и др.

 На Националния оперативен щаб към МЗ:
лични предпазни средства с висока защита, складови помещения и др. 

 Закупуване и предоставяне на 25 000 хранителни пакети за крайно
нуждаещи се на обща стойност 800 000 лв. /Постановление на МС/



 

Дейности на БЧК в отговор на пандемията от COVID-19 
Подпомогнати уязвими групи, медицински и социални заведения.  

От 13.03.2020 г. на пандемията към 15.06.2021 г. 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

.6 993      
Участвали доброволци и 
служители на БЧК  

.758 0633 
Достигнати лица с информация по 
превенция   

  Хигиенни продукти: 
*етилов спирт - 7 595 л. 
*дезинфектант – 37 435 бр. ; 31 945 л. 
*продукти за лични хигиена – 160 000 бр. 
*препарати за почистване - 36 520 бр. 
*санитарно-хигиенни стелки – 133 бр. 

 

.121 171      
Нуждаещи се, получили 
хранителни продукти  

 

.15 897     
Консултации, психосоциална и 
емоционална подкрепа:  
*Национален чат  – 980 
*Горещи телефонни линии – 14 917 

 

 

 Подкрепа на медицински екипи.     
 и доброволци: 
*вода - 113 200 бутилки 
*инстантно кафе – 317 354  бр. 
*тонизиращи напитки – 165 236 бр. 
*шоколадови изделия - 19 428 бр. 
* млечни продукти – 18 200 бр. 

 
 
 

 

.3 636 
Закупени храни и 
лекарства на лица в 
изолация 

 
Предоставени: 
*PCR тестове - 20 048 бр. 
*Бързи тестове - 20 000 бр. 
*Консумативи - 20 010 бр. 
* Медикаменти – 11 414 бр.  

 

.3 211 495  
Лични предпазни средства: 
*маски - 1 141 405  бр. 
*ръкавици - 1 932 300 бр. 
*шлемове - 7 790 бр. 
*защитно облекло - 92 200 бр. 
*очила - 1 500 бр. 
*калцуни – 33 300 бр.  
*мед.шапка – 3 000 бр. 
 
Подкрепа за ученици:  
*100 лаптопа; *30 рутера  
*2500 образователни пакета 
 

 

Медицинска апаратура и имущество: 
 
*Респиратори - 12 бр. 
*UV/UVC бактерицидни лампи - 108 бр. 
*Пациентски монитор -  37 бр. 
*Електромоторно легло - 5 бр.  
*Устройство за дистан. мониторинг - 15 бр. 
*Real time PCR система – 1 бр. 
*Подвижен рентгенов апарат – 1 бр. 
*С-ма за екстракция на нуклеинова к-на – 1 бр.  
*Гривна за дистан. мониториране – 50 бр. 
*Термометри – 767 бр. 
Матраци, одеала, спално бельо, легла, палатки  

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА! ТАКА МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОМАГАМЕ ЗАЕДНО!



Продължаващи дейности 

Подпомагане на уязвими групи и предоставяне на:
• Дейности, свързани с превенция, повишаване на информираността по отношение на 

ваксините (кампания на МЗ) и промоция на хигиена;

• Оказване на психо-социална подкрепа и ПСП;

• Хранителни продукти по ОП за разпределяне на храни и/или основно материално

подпомагане от ФЕПНЛ с Агенцията за социално подпомагане, храна в трапезарии и др.;

• Дейности и услуги по програма „Домашни грижи“;

• Подпомагане на уязвими деца, бездомни и маргинализирани групи;

• Подкрепа и материални дарения за здравни заведения и персонал;



Български Червен кръст

Изказваме благодарност на всички дарители, партньори, 

доброволци и служители!!!

www.redcross.bg




