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Пандемията, пре диз ви ка на от ко ро на ви рус на та бо лест 
(COVID-19), съз да де из вън ред ни об стоятел ст ва за власти те на 
всич ки стра ни – членки на Съвета на Европа. Налице са спе ци-
фич ни и ек стрем ни пре диз ви ка тел ст ва за пер со на ла, ра бо тещ в 
раз лич ни те места за ли ша ва не от сво бо да, в то ва число по ли-
цейски те арести, пе ни тен циар ни те ин сти ту ции, цен тро ве те за за-
дър жа не на имигран ти, пси хиатрич ни те бол ни ци и до мо ве те за 
со циал ни гри жи, как то и в раз лич ни те но во съз да де ни уч реж де-
ния /зо ни, къ де то са наста не ни ли ца, поста ве ни под ка ран ти на. 
Въпреки че приз на ва яс ния им пе ра тив за пред приема не на твър-
ди дейст вия за бор ба с COVID-19, КПИ на пом ня на всич ки вклю-
че ни стра ни за аб со лют ния ха рак тер на забра на та за из те за ния и 
за не чо веш ко или уни зи тел но от на ся не. Превантивните мер ки в 
ни ка къв слу чай не тряб ва да во дят до не чо веш ко или уни зи тел но 
от но ше ние към ли ца та, ли ше ни от сво бо да. Според КПИ всич ки 
ре ле вант ни дър жав ни ин сти ту ции в рам ки те на Съвета на Европа, 
от го вор ни за ли ца та, ли ше ни от сво бо да, трябва да при ла гат след-
ни те прин ци пи.
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1) Основният прин цип тряб ва да бъ де – да се пред приемат 
всич ки въз мож ни дейст вия за за щи та на здра ве то и бе зо пас ност та 
на всич ки ли ше ни от сво бо да ли ца. Предприетите дейст вия след-
ва да включ ват и опаз ва не на здра ве то и бе зо пас ност та на пер со-
на ла.

2) Насоките на Световната здрав на ор га ни за ция (СЗО) за 
бор ба с пан де мията, как то и на ционал ни те здрав ни и кли нич ни 
на со ки, съ от ветст ва щи на меж ду на род ни те стан дар ти, тряб ва на-
пъл но да се спаз ват и при ла гат във всич ки места за ли ша ва не от 
сво бо да.

3) Трябва да бъ де уве ли чен и под кре пен на лич ният пер со-
нал, кой то след ва да по лу ча ва вся как ва въз мож на про фе сионал на 
под кре па, за щи та и бе зо пас ност за здра ве то, как то и не об хо ди мо-
то обу че ние, та ка че да мо же да про дъл жи да изпъл ня ва за да чи те 
си в места та за ли ша ва не от сво бо да.

4) Всяка огра ни чи тел на мяр ка, пред приета спря мо ли ца та, 
ли ше ни от сво бо да, с цел пре дот в ра тя ва не на разпростра не нието 
на COVID-19, тряб ва да има прав но ос но ва ние и да бъ де на ло жи-
тел на, съ раз мер на, спаз ва ща чо веш ко то достойн ст во и огра ни че-
на във вре ме то. Лицата, ли ше ни от сво бо да, тряб ва да по лу ча ват 
из чер па тел на ин фор ма ция за всич ки по доб ни мер ки на език, кой-
то те раз би рат.

5) Поради то ва, че близ кият ли чен кон такт бла гоприятст ва 
разпростра не нието на ви ру са, съ от вет ни те ор га ни тряб ва да по ло-
жат съгла су ва ни уси лия за при бяг ване до ал тер на ти ви на ли ша ва-
не то от сво бо да. Такъв под ход е на ло жи те лен, осо бе но в си ту-
ации на пре на се ле ност. Освен то ва ор га ни те тряб ва да изпол з ват 
по-ши ро ко ал тер на ти ви на за дър жа не то под стра жа; на ма ля ва не 
на при съ ди, пред сроч но ос во бож да ва не и про ба ция; пре оценка на 
не об хо ди мост та от про дъл жа ва не на при ну ди тел но то наста ня ва-
не на па циен ти с пси хи чески за бо ля ва ния; ко га то е под хо дя що, 
ос во бож да ва не на оби та те ли те на до мо ве за со циал ни гри жи и 
по ла га не то на гри жи за тях в до маш на сре да; и из бяг ва не, до кол-
ко то е въз мож но, за дър жа не на мигран ти.

6) При пре доста вя не то на здрав ни гри жи ще се изиск ва спе-
циал но вни ма ние към спе ци фич ни те нуж ди на за дър жа ни те ли ца, 
осо бе но по от но ше ние на уяз ви ми те и/ или риско ви те гру пи ка то 
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по-въз раст ни ли ца и ли ца с пред ход ни здра вослов ни пробле ми. 
Това, ос вен всич ко оста на ло, включ ва скри нинг за COVID-19 и 
ин тен зив но ле че ние, ако та ко ва е не об хо ди мо. Едновременно с 
то ва за дър жа ни те ли ца тряб ва да по лу ча ват до пъл ни тел на пси хо-
ло ги ческа под кре па от пер со на ла.

7) Макар да е за кон но и ра зум но да се пре уста но вят не съ-
щест ве ни дейности, ос нов ни те пра ва на за дър жа ни те ли ца по вре-
ме на пан де мията тряб ва на пъл но да се спаз ват. Това включ ва по-
спе циал но пра во то да се под дър жа адек ват на лич на хи гиена 
(вклю   чи тел но достъп до топла во да и сапун) и пра во то на еже-
дне вен достъп до престой на от кри то (най-мал ко един час). Освен 
то ва всич ки огра ни че ния за кон такт с външ ния свят, вклю чи тел-
но свиж да нията, тряб ва да бъ дат ком пен си ра ни чрез уве ли ча ва не 
на достъ па до ал тер на тив ни сред ст ва за ко му ни ка ция (ка то те ле-
фон или интернет телефония).

8) В слу чаите на изо ла ция или поста вя не под ка ран ти на на 
за дър жа но ли це, което е за ра зе но или за което има съм не ние, че е 
за ра зе но от ви ру са SARS-CoV-2, на ли це то тряб ва да се оси гу ря-
ва смислен чо веш ки кон такт все ки ден.

9) Основните пред паз ни мер ки сре щу мал тре ти ра не то на ли-
ца та в места та за ли ша ва не от сво бо да от стра на на слу жи те ли те 
на ре да (достъп до ад во кат, достъп до ле кар, уве до мя ва не за за-
дър жа не /ли ша ва не от свобода) тряб ва на пъл но да се спаз ват при 
всич ки об стоятел ст ва и по вся ко вре ме. Предпазни мер ки (ка то 
напри мер изиск ва не ли ца със сим п то ми да но сят за щит ни маски) 
мо же да са под хо дя щи при ня кои об стоятел ст ва.

10) Мониторингът от не за ви си ми ор га ни, вклю чи тел но от 
на ционал ни те пре ван тив ни ме ха низ ми и КПИ, оста ва ос нов на га-
ран ция сре щу мал тре ти ра не то на за дър жа ни те ли ца. Държавите 
след ва да про дъл жат да га ран ти рат на ор га ни те за мо ни то ринг 
достъп до всич ки места за ли ша ва не от сво бо да, вклю чи тел но до 
места та, в които ли ца та се поста вят под ка ран ти на. Наблю да ва-
щите ор га ни оба че тряб ва да пред приемат всич ки пред паз ни мер-
ки за спаз ва не на прин ци па „не вре ди“, по-спе циал но в слу чаите, 
ко га то ста ва въпрос за въз раст ни хо ра и за ли ца с пред ход ни здра-
вослов ни пробле ми.


