
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛ 

 

 

 

КОВИД -19 ПРОТОКОЛ НА НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА 

 

 

1. Този Протокол е създаден с цел да се минимализира рискът за здравето на 

състезателите и щаба по време на подготовката, пътуванията провеждането на срещите 

на отборите от НБЛ във връзка с пандемията КОВИД -19, както и да се избегне те да 

бъдат близко контактно лице на член на отбора, който даде позитивен резултат от PCR 

тест за Ковид -19;  

2. Протоколът дефинира медицинската и оперативната рамка, която всички 

членове на отбори от НБЛ  трябва да следват  по време на тренировъчния и състезателен 

процес с оглед предпазването им от заразяване с КОВИД-19 и е в допълнение на всички 

противоепидемични мерки, предписани от министрите на здравеопазването и на 

младежта и спорта, които трябва да се спазват стриктно; 

3. Всички участници в подготовката и състезанията на НБЛ, трябва да спазват 

строга социална дистанция като ограничат максимално контактите си с външни на 

отбора лица; 

4. Клубовете от Национална Баскетболна Лига (НБЛ) са длъжни да извършват 

PCR тест на мъжкия си отбор (състезатели и щаб) за наличие на COVID-19 ежемесечно 

до трето число на текущия месец до отмяната на обявената в страната извънредна 

епидемична обстановка. 

 

5. Основните хигиенни изисквания като превенция от заразяване включват: 

   - Редовно миене на ръцете със сапун и вода в продължение на 20 секунди; 

- Дезинфекциране след това на ръцете с дезинфектант на спиртна основа; 

- Спазване на поне 2 метра, дистанция между всички служители в клуба, 

освен между състезателите по време на тренировка, когато намаляването на 

дистанцията за кратки периоди от време е неизбежно; 

- Избягване на пипане на очите, носа и устата; 

- Носене на маска винаги на публични места и закрити пространства; 

- Спазване на респираторна хигиена – покриване на устата и носа с лакътя 

или с кърпичка когато се киха и кашля; 

- Къпане само в хотелската стая или вкъщи след тренировка или мач; 

- Недопускане на ползване на една и съща екипировка, кърпа или бутилка 

вода от повече от 1 човек; 

- Недопускане на ръкостискане и пляскане на ръка с противниковия отбор 

преди и след контролна среща или мач; 

- Избягване на публични места и публичен транспорт. 

 

 

 

 



ХОТЕЛ 

 

6.  . Когато се налага настаняване в хотел за подготовка или официална среща от 

НБЛ, всички членове на отбора се настаняват в хотела в единични стаи.  

7. Желателно е един човек от щаба на отбора да извърши регистриране на цялата 

делегация при настаняване в хотела докато другите изчакват в автобуса или лобито на 

хотела; 

8. С цел избягване на заразяване никой член на обора не трябва да кани в стаята 

си друг член на отбора или външно лице и трябва да стои в стаята си през цялото време, 

освен когато се храни или има тренировка или мач; 

9. Когато се движи в публичните зони на хотела, всеки член на делегацията трябва 

да носи маска и да спазва социална дистанция, както и да избягва пътуване в асансьор с 

друго лице; 

10. Желателно е влизането на камериерките в стаите да е минимализирано, като  

почистването на стаите да се извършва само при поискване, а чистите кърпи за смяна да 

се оставят пред вратата в пликове;  

 

ЗАЛА ЗА  ХРАНЕНЕ/ВИДЕО 

 

11. Желателно е, когато отборът се храни заедно, това да става в отделна зала от 

другите гости на хотела или на ресторанта. Тази зала, както и залата за видео разбор  

трябва да бъде минимум 60 кв.м. и да е предвидена за до 25 човека. 

12. При всички случаи на хранене на отбора в ресторант или при ползване на зала 

за видео разбор, столовете трябва да са разположени на 1.5, един от друг а на масата за 

хранене трябва да се сяда шахматно като разстоянието между седящите срещуположно 

един от друг трябва да е 2м. както следва: 

 
 

АВТОБУС 

 

13. Всички членове на отбора се движат с личните си автомобили или с голям 

автобус, който позволява следното: 

- Да има празен ред точно зад шофьора на автобуса; 

- Да не се ползва предната врата на автобуса; 

- Всички членове на делегацията да сядат сами на двойна седалка шахматно 

както следва: 



 
 

- Автобусът да бъде дезинфектиран основно (седалки, колани, под, дръжки на 

врати и прозорци) преди всеки превоз; 

14. Всички членове на делегацията и шофьорът трябва да носят маски по време на 

цялото пътуване; 

 

 

 

СПОРТНА ЗАЛА 

 

15. Не се ползват отборни съблекални, освен когато е необходимо индивидуално 

ползване на тоалетна или индивидуален масаж, като всички състезатели се къпят след 

тренировка или официална среща от НБЛ в хотелската си стая или вкъщи; В случай, че 

това е невъзможно, размерът на съблекалните се оптимизира с помощта на съседни 

помощения или състезателите се разделят в две съблекални, така че да се подсигури 

дистанция от 1.5м между всеки от тях  

 

16. Преди и по време на тренировка или официална среща от НБЛ, когато се 

ползва резервна скамейка, столовете трябва да са разположени на минимум 1м, но е 

желателно да са на 1.5м. един от друг разположени на 2 реда шахматно или ако това е 

невъзможно, част от тях да са от страната на коша. 

 
 

17. Фитнес екипировката и масажните легла се дезинфекцират след всяко 

ползване; 

 

18. Дежурният представител, секретари и статистика се позиционират по-

възможност на разстояние от минимум 1м. един от друг, като задължително носят 

предпазна маска и предпазен шлем. Само в случай, че секретарската маса е 

затворена с плексигласово стъкло се позволява на дежурните лица да носят само 

маски.  



19.Единственото изключение за носенето на предпазни маски по време на 

баскетболна среща от НБЛ са както следва: 

    19.1 Състезатели в игра и тези, които са на пейката. 

    19.2 Старши треньор по време на срещата. 

    19.3 Тримата съдии по време на срещата. 

    19.4 ТВ коментаторите, докато коментират срещата от коментаторските 

позиции. 

 

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ 

 

           20. Всички акредитирани журналисти биват настанени извън зоната на терена и 

носят маски през цялото време на престоя си в спортната зала. 

           21. Интервюта на терен са позволени само от телевизията партньор на БФБ, като 

репортерът и операторът трябва да са на разстояние от 3 метра от състезател/треньор, 

ползвайки удължител на микрофона. 

          22.  Пресконференция след срещата се провежда в определено за целта помещение 

в рамките на спортната зала, като се допускат по 1 човек на 4 кв.м. като журналистите 

сядат или стоят на минимум 3 метра от състезателите и треньорите. Първо се канят 

треньорът и състезателят от гостуващия отбор, като те сядат на разстояние мин. 1.5м. 

един от друг и само отговарящия на въпросите е без маска. След като свършат въпросите 

към тях те напускат залата за пресконференции и тогава влизат представителите на клуба 

домакин като за тях важат същите правила за разстояние и маски. Ако се ползват едни и 

същи столове, то те, заедно с масата трябва да бъдат дезинфекцирани веднага преди 

смяната на участниците. Забранено е поставянето на записващи устройства на масата 

пред участниците в пресконференцията.  

           23. Допускат се максимум четирима фотографи от всяка страна на терена зад 

кошовете, на необходимото разстояние един от друг и на 2 метра от терена. Единствено 

на полувремето  могат да сменят позицията си, отивайки зад ответния кош. Носенето на 

маски през целият им престой в спортната зала е задължителен. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЧЛЕН НА ОТБОРА СЪС СИМПТОМИ НА 

КОВИД-19 

 

24. Ако член на отбора почувства симптоми като висока температура, кашлица, 

болки в гърлото, затруднено дишане, загуба на вкус и/или обоняние трябва да си остане 

вкъщи или в хотелската стая и да се обади незабавно на лекаря на отбора; 

25. Ако лекарят на отбора прецени, че тези симптоми са индикатор за евентуална 

инфекция с КОВИД-19, на лицето със симптоми се извършва PCR тест, като то остава 

изолирано в стаята си до излизането на негативен резултат. 

26. В случай на позитивен резултат, лицето следва процедурата, предвидена в 

изискванията на Министерство на здравеопазването, но при всички случаи ако 

лекуването му е възможно се извършва в домашни условия. 

27. Останалите членове на отбора може да продължат да провеждат тренировки и 

официални срещи. 


