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Относно: Информация за гражданите по повод предотвратяване на
появата и разпространяването на коронавирус

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
Обръщам се към Вас по повод жалби на граждани, които са обезпокоени
от противоречивата информация за действия, който те следва да предприемат
за предотвратяване на появата и разпространяването на коронавирус 2019nCov в страната.
Гражданите обръщат внимание, че не разполагат с достъпна информация
за случаите, при които е необходимо поставянето под карантина на лица,
които са били в чужбина и се предполага, че са били в контакт с болни от
коронавирус. За тях остава неясно също, по какъв ред следва да се оправдае
отсъствието им от работа, предвид противоречивата информация, обявена в
медиите по този повод, в това число за тяхна доброволна самоизолация и
ползване на отпуск.
Като омбудсман съм обезпокоена от постъпилите в институцията жалби
по този повод, че карантината на лицата следва да бъде за сметка на платен
или непратен годишен отпуск и смятам, че с това се нарушават права на
гражданите.
В Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, карантината е
посочена като състояние на временна неработоспособност. Същевременно, в

Наредбата за медицинската експертиза изрично е предвидено, че при
карантина на болен или контактен осигурен, наложена съгласно разпоредбите
за борба със заразните болести, болничен лист се издава еднолично от
лекуващия лекар за срока на карантинния период.
В тази връзка и на основание предоставените ми от закона правомощия,
се обръщам към вас с препоръка да бъде установен единен подход и дадени
ясни указания на медицинските специалисти за случаите и реда за издаване
на болничен лист или друг документ, който да оправдае отсъствието на
работниците и служителите от работа за периода на карантината. Необходимо
е да се даде достъпна публична информация за гражданите, която да съдържа
ясни отговори на въпросите, имащи отношение към поставянето им под
карантина и реда за оправдаване на отсъствието им от работа. Също така е
необходимо да има информация за лекарите за случаите на издаване на
болничен лист, с оглед предотвратяване на евентуални злоупотреби с
издаването на болнични листове.
Като обществен защитник смятам, че отсъствието на гражданите от
работа при карантина не следва да бъде за сметка на правото им на платен
годишен отпуск или неплатен отпуск, вместо болничен лист за карантина.
Желаейки да запазят полагаемия им се платен годишен отпуск или поради
нежелание да ползват неплатен отпуск, който ще намали доходите им,
гражданите биха могли да укрият важна информация, свързана с контактите
си с хора или пребиваването си в райони, в които заразата е разпространена.
На основание чл. 28 от Закона за омбудсмана очаквам да ме
информирате в разумен срок за Вашето становище и предприетите мерки.

С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

