
ВАКСИНАЦИОННИ КАМПАНИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предизвикателството „извънредна епидемична обстановка – пандемия“ постави пред бизнеса 

множество въпроси. След създаване и одобрение на няколко ваксини в ЕС, резонно възникнаха 

още такива, като основният е: 

Можем ли да задължим работниците и служителите да се ваксинират, за да работим 

нормално? 

В този въпрос се крие голяма доза надежда, че веднъж след като персоналът се ваксинира, ще 

можем да се върнем към „нормален работен процес“, без да спазваме рестрикции.  

Накратко отговорът на така поставеният въпрос е „не“, защото: 

➢ Ваксинационният процес, като част от имунопрофилактиката, винаги е доброволен. Не 

може да има какъвто и да е елемент на принуда и заплаха; 

➢ Трудовото законодателство и в частност Кодекса на труда не позволяват едностранно 

променяне на трудовите договори (с изключение увеличаване на трудовото 

възнаграждение), включително на длъжностните характеристики и нормите на които 

следва да отговаря персонала; 

➢ Само по себе си поставянето на условие работникът да е ваксиниран би могло да се 

възприеме като дискриминативно, което може да създаде проблеми, като например 

сезиране на Комисията за защита от дискриминация.  

 

Въпреки това, ако зададем въпросът по-конкретно и по-коректно - Можем ли  да обезпечим 

процеса на масова ваксинация, за да се опитаме да се върнем към нормален процес на 

работа? – тогава отговорът безспорно е „да“. 

За целта е важно да се проведе информационна кампания към персонала във връзка с ползите 

и рисковете от ваксините и да се процедира по следния начин: 

1. След като сме информирали персонала може да се даде възможност всеки, който желае 

да бъде ваксиниран, да подаде заявление, с което да даде съгласие за обработка на 

чувствителна здравна информация, включително за включване в план-график за 

ваксинация;  

2. Съвместно със службата по трудова медицина, желаещият да се ваксинира персонал 

може да бъде разделен на специфични таргет групи, които да позволяват 

високорисковите служители да бъдат приоритетно ваксинирани, като в същото време се 

съблюдава непрекъснатост на работния процес.  

3. Следващата стъпка изисква уведомяване на здравните власти в лицето на Министерство 

на здравеопазването и съответната Регионална здравна инспекция за броя на лицата, 

който желаят да се ваксинират, таргет групите (по възраст, наличие на хронични или 

автоимунни заболявания, друга здравна история, която е от значение за процеса), 

желаната ваксина и заявление за издаване на „зелен сертификат“ съгласно препоръките 

на Европейската комисия.  

4. Междувременно, важно мениджмънт решение е да се избере лечебно заведение, което 

би могло по график да получи ваксините и да ги постави отново по график на създадените 

таргет групи. Най-лесното решение е като доставчик да се изберат лечебни заведения, 

който са включени в пакетите за допълнително здравно осигуряване на служителите, ако 

има такива и ако те изразят готовност. В случай че няма такива, можете да се запита което 



и да е лечебно заведение в региона, с което да се постигнат договорки в посока графика, 

безопасността на процеса и обработката на данни.  

 

Какво са „ваксинационните паспорти“, кой, кога и при какви условия може да се възползва от 

тях.  

Така наречените „ваксинационни паспорти“ в същност са унифицирани документи-сертификати, 

които важат  в рамките на ЕС и дават възможност за свободно преминаване на границите и 

възстановяване на работния процес при партньорства в рамките на съюза. Издаването им следва 

да става безплатно от оторизирани на национално ниво структури, които въвеждат данни и 

генерират уникален QR код. Именно благодарение на него здравните и гранични власти в 

рамките на ЕС разбират дали: 

➢ едно лице е ваксинирано, с коя ваксина 

➢ има защитен титър антитела  

➢ има отрицателен PCR тест.  

 

Други често срещани въпроси:  

Q: Можем ли да включим в плана за ваксинация персонал, който не е здравноосигурен в 

България или не притежава българско гражданство? 

A: Отговорът е “да“. Ако служителите имат съответните документи, който да им позволяват да 

работят в страната, няма пречка да се поиска да бъдат ваксинирани, без да заплащат за това, 

включително и да получат „зелен сертификат“. 

Q: Какво се случва, ако персоналът е ваксиниран с ваксина, която не е разрешена за употреба в 

рамките на ЕС? 

А: В такава хипотеза „зелен сертификат“ може да се получи въз основа на висок титър антитела, 

което да позволи свободно придвижване и възстановяване на работния процес.  
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