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1. Въведение 

  

Преди задължителното затваряне в резултат на кризисните мерки на Covid-19, хиляди наши 

клиенти в страната редовно посещаваха фитнес клубовете, като основно средство за подобряване 

на физическото, психическото и емоционалното си здраве. Това прави фитнесът един от най-

популярните масови спортове в света. Според глобалния доклад на IHRSA за 2019 г. в световен 

мащаб, браншът нарасна до 183 милиона потребители, приходите възлизат на общо 94 милиарда 

долара, а броят на клубовете надхвърли 210 000 съоръжения. Сектор, който представлява 

милиони пряка заетост и множество непряка заетост. 

  

По време на тази криза правителството сведе до минимун възможностите на движение от 

населението, както и спорта на открито, като въведе строги и ограничителни мерки. Въпреки, че 

Световната Здравна Организация призоваваше хората да се движат.  Редовните физически 

натоварвания укрепват имунитета. Тези, които спортуват редовно, са с 20 до 30 години по-млади в 

имунитета, отколкото тези, които са заседнали.  

  

Фитнес секторът ни иска да възобнови работния си процес поетапно и отговорно на своите 

клубове и спортни зали. Не само за интереса на предприемачите и служителите, но и за общата им 

социална функция чрез предлагането на спортно развлекателни активности. Фитнес секторът е 

особено подходящ за изграждането на физическото, социалното и психическото здраве на 

гражданите по време на безпрецедентните обстоятелства около кризата на Covid-19. По време на 

затварянето на фитнес залите и спортните клубовете, фитнес инструкторите и спортните треньори 

приеха дигитализация, за да преместят фитнес заниманията в собствените си домове. По този 

начин фитнес специалистите дадоха съществен принос не само, за да направят кризата по-

поносима за населението ни, но и за постоянно укрепване неговата имунната система 

Както ясно заявява и Световната Здравна Организация, физическата активност е мощно ефикасно 

лекарство срещу хронични заболявания и не само. Фитнес центровете, както и спортните клубове   

са инвестиции в здравето на гражданите, както и на цялото ни население. 

  

Чрез следните поетапни стъпки отправяме предложения към Министерството на 

Здравеопозването, както и към нашите партьори и колеги за поетапно, но преди всичко безопасно 

и отговорно рестартиране на нашия бизнес. Правейки това, ние отчитаме социалния интерес да 

накараме хората да спортуват и да се движат отново възможно най-бързо в контролирана и 

безопасна среда. Фитнес секторът може и иска да предложи това. Особено сега хората се нуждаят 

от жизненост и физическа активност, за да преминат през тази криза възможно най-здравословно. 

 

 



 

 

Във всяка една спортна залата съоръженията могат да бъдат оперативно поставени за бързо 

създаване на безопасна тренировъчна среда, в която членовете на всяка една фитнес зала да  

могат да спортуват и да се движат свободно и безопасно, като се вземе предвид правилото от 1,5 

метра, което е прието от повечето държави в Европа.  

  

 

Клиентите могат да взимат участие в дейности, които не включват контакт между тях самите, 

фитнес инструкторите, както и служители. 

  

 

Фитнес инструкторите  дават инструкции на клиентите за безопасност и изпълнение на 

физическите упражнения, като се вземе предвид това, че клиентите вече са свикнали да следват 

техните инструкциите им. Треньорите предоставят съвети и последващи действия, както вътре в 

спортните зали, така и извън тях, ако тренировките, които провежат са на открито.  

  

 

Фитнес секторът може бързо да създаде безопасна среда, като взема предвид хигиената, 

социалното дистанциране и други необходими мерки за безопасност. 

  

 

Искаме да се върнем на работа, за да помогнем на хората да преминат през този предизвикателен 

период възможно най-бързо. 

Въз основа на този набор от помощни инструменти, фитнес секторът иска да гарантира безопасен, 

поетапен, структуриран и контролиран подход. 

  

 

Този набор от инструменти има за цел да послужи като основа за фитнес залите, както и спортните 

клубове от своя страна да изготвят специфично за всеки един от тях  ръководство за работа по 

време на Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Общи указания 

  

За собствениците на клуба и мениджърите на спортните съоръжения 

1. Инструкциите за общи и специални хигиенни мерки за експлоатацията на фитнес залата се 

показват на клиентите на входа, като се повтарят от фитнес инструкторите на клиентите на клуба 

преди тренировъчните занимания на закрито или на открито. Също така тези инструкции да могат 

да бъдат намерени на уебсайта на спортните обект 

2. Осигурено е безопасно разстояние (1,5 м) между хората. Ако е необходимо, спортните залите да  

работят с ограничаване на броя на посетителите, участниците, циркулацията или използването на 

ограничено оборудване спрямо социалната дистанция (1.5 м) 

3. Конкретни служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи, ще продължат да го правят. 

4. Осигурени са необходимите предпазни средства като латексови ръкавици за еднократна 

употреба, маски за уста или шлемове, дезинфектант за ръце гел и придружаващи флаери с 

указания. 

5. Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за почистване и редовно почистване 

и дезинфекция, наред с други неща, на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат 

от служители и посетители. 

6. Служителите получават насоки относно бдителността за симптомите и как да се справят с тях. 

7. По желание от страна на клуба се назначава старши човек в спортния обект, който да отговаря за 

изпълнението и спазването на указанията. 

8. За служителите, членовете и, ако е приложимо, доставчиците се изготвя специфичен 

комуникационен план относно мерките. 

9. Правят се редовни консултации със служителите за решаване на проблеми, прилагане на 

правилата и възможни актуализации. 

 

3. За собственика на клуба, мениджъра и служителите: 

1. Когато е възможно, част от работния процес, както и работни задачи, да могат да се извършват  

от вкъщи. 

2. Винаги се поддържа безопасно разстояние (1,5 м) между колеги и клиенти. 

3. Кихане или кашляне в лакътя, както и дланта, веднага се почиства мястото. Ако е в салфетка 

веднага се изхвърля безопасно. 

4. Ръцете се мият възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, 

кихане или издухване на носа. Преди ядене, след посещение на тоалетната или почистване. 



5. Материалът не се споделя с други. 

6. Служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като студ, хрема, кихане, болки в 

гърлото, лека кашлица и повишаване на телесната температура, трябва да останат у дома. 

7. Служителите да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено 

дишане, висока температура).  

 

8. Служите ли си останете вкъщи, в случай че техния партньор или съквартирант или част от 

семейството им са болни. 

 

4. За членовете и доставчиците 

 

1. Спазват разстоянието от (1,5 м). 

2. Груповите тренировъчните занимания се извършват само по предварителна заявка със 

запазване на място в дадено занимание от програмата на спортния клуб, като не се превишава 

капацитете на спортните обект спрямо разстоянието от 1,5 м 

3. Тренировките с персонален фитнес инструктори се провежда спрямо всички мерски за сигурност 

и безопастност. 

4. Във фитнес залите не се позволява събиране на група от хора на едно място на по-малко от 1,5 м 

разстояние един от друг. 

5. Стриктно се спазва договореното време за провеждане на групови или индивидуални 

тренировъчни занимания. 

6. Клиентите със симптоми като обикновена настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека 

кашлица и повишена телесна температура не се допуснат до спортните съоражения. 

7. В случай, че вашият съквартирант е болен у дома, от вас се изисква да останете у дома. 

8. Без контакт със служители и други членове. 

9. Следвайте указанията на служителите. 

10. Мийте редовно ръцете си, особено когато пристигате в клуба. 

11. Задължително използвайте собствената си кърпа, когато използвате съораженията или 

оборудването в клуба.  

12. Използвайте наличните почистващи препарати преди да  докосвате чистите части. 

13. Платете безконтактно, като използвате членските ви клубни карти към залата. 

14. Напуснете клуба веднага след тренировка. 

 



 

 

За доставчици на стока 

1. Спазвайте разстоянието си (1,5 м). 

2. Докладвайте 15 минути преди пристигането. 

3. Носете ръкавици и предпазни маски или шлемове. 

4. Уговорете предварително, къде трябва да се поставят артикулите(напитки, храните, води, 

спортни дрехи, хр. добавки и т.н.), които ще бъдат доставени. 

5. Ако е възможно, доставка само до входа на съоръжението. 

 

5. Стартов работен пакет на служителите 

  

Всеки служител получава стартов пакет с: 

- Ръководство за Covid-19 с указания 

- Дезинфекционен гел за ръце 

- Ръкавици за еднократна употреба от латекс 

- Маска или шлемове за лице 

- Контакт, на когото да се обадите в спешни случаи 

  

6. Тиражен план и споразумения 

Целта на тези насоки е да се осигури безопасно разстояние преди, след и по време на 

тренировъчните занимания. Всеки фитнес клуб има различно разположение. На някои места могат 

да се осигурят различни видове безопасо разстояние в зони между трениращите и с оглед размера 

на спортния обекта. 

  

Например с бягащи пътеки, които в повечето фитнес зали са  една до друга, безопасността може 

да бъде гарантирана, като се изключи една от две машини извън употреба. По-долу е даден 

подробен примерен план за извеждане от експлоатация и възможни индикации в клуб. 
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                                                                                 Зала за групови занимания 

                     

 

 

 

 

 

  



7. Инструкции за членовете (клиентите) на клубовете, които посещават спортните зали 

  

1. Резервацията за посещението на залата, както и на груповите или индивидуални тренировки е 

задължителна, така че повече хора да не могат да влязат от разрешените. 

2. Всеки фитнес инструктор е отговорен за следенето на броя на клиентите в неговия клас или 

използването на съоръжението, за да се гарантира, че максималният капацитет не е надвишен. 

3. Клиентите трябва да гарантират, че са  запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки 

в спортния обект. 

4. Фитнес инструкторите трябва стриктно да се придържат към уговореното време на пристигане, 

време за тренировки и напускане на спортния обект 

5. Клиентите не могат да влизат в клуба по-рано от договореното време и трябва да напуснат клуба 

веднага след тренировка. 

6. Тоалетните се използват само от един човек наведнъж и се почистват веднага след употреба им. 

7. Тренировките могат да се проведе само когато е гарантирано взаимното разстояние между 

фитнес инструкторите и членовете на минимум 1,5 m. 

8. Допуска се само един човек на даден уред за силови или кардио упражнения, за да се гарантира 

социалното дистанциране (1,5 м). 

9. Фитнес инструкторите и членовете на клуба са длъжни да носят собствена кърпа. 

10. При влизане в спортния обект използвайте дезинфектант гел или сапун. 

11. Всяко едно лице свързано със спортния клуб, фитнес залата, който е болен, проявил симптоми 

или е бил болен през последните 72 часа, трябва да остане у дома. 

12. Без физически контакт. 

13. Членовете (клиентите) на фитнес залата се задължават да приберат собствения си боклук или 

отпадъци, ако имате такъв, като го изхвълят на безопасно място извън спортното съоражение.  

 

 

Инструкции относно тренировъчните занимания 

1. Собствениците на фитнес залите, управителите, както и служителите трябва да поддържат 

строга дисциплина за това, кой е в клуба по всяко време. 

2. За да се осигури правилно социално дистанциране и да се избегне физически контакт на 

ръководителя на клуба и персонала, трябва да се гарантира, че тяхното съоръжение го позволява. 

3. Фитнес центърът трябва да прилага мерки за контрол, за да се избегне надвишаване на  

капацитета. 



4. След влизане ще бъде публикувана информация за хигиенните мерки и назначенията за 

обучение. 

5. Във фитнес клуба или спортното съоражение е възможно да се посочи, чрез пешеходни 

маршрути и демаркация в рамките на коя зона може да се тренира и къде може да присъства 1 

човек, така че 1,5 м да се спазва. 

6. Вратите трябва да останат отворени, за да се намали броят на контактните точки. 

7. Със социални насоки се отчита социалното дистанциране. 

8. Групови тренировки и групови занимания се провеждат само, ако могат да се спазват правилата 

за социално дистанциране (1,5 м) между членовете и включително инструктора. Без физически 

контакт. 

9. Необходим е само един човек на сила или кардио оборудване за адекватно социално 

разстояние (1,5 м). 

10. При необходимост могат да се организират специални отделни дейности за специални целеви 

групи, като възрастни хора. 

  

8. Безопасност на служителите 

1. Служителите излизат в различно време на почивка. 

2. Ограничете броя на присъстващите на едно и също място, така че социалното дистанциране да е 

винаги възможно. 

3. Местата за почивка в зоните за почивка са подредени така, че да се спазва социалното 

дистанциране. 

4. Допълнително почистване на останалите зони. 

5. Показвайте указания и информация, за да гарантирате безопасността на служителите и 

клиентите. 

6. Приемният персонал трябва да спазва достатъчно разстояние с членовете (клиентите) и по 

възможност се извършват безконтактни транзакции с абонаментни карти към клуба.  

 

7. Персоналът е длъжен да носи униформа по всяко време, а служителите на рецепцията трябва да 

носят маска за лице или шлем и ръкавици. 

 

 

 

 



                           

 

 

                    

                                                                                                    

 

9. Чистота и хигиена 

1.  Поставете материали за почистване и дезинфекция в стратегически позиции.                                                     

2. Уверете се, че кошчетата за боклук се затварят и изпразват редовно. 

3. Кофите за боклук могат да се използват само за дезинфектантни кърпички.  

Собственият боклук на клиента трябва да бъде прибран в него и изхвърлет извън обекта на 

безопасно място. 

4. Осигурете непрекъснато и често почистване и дезинфекция на оборудването 

5. Членовете (клиентите) са длъжни да почистват или дезинфекцират оборудването след употреба. 

6. Членовете (клиентите) са длъжни да донесат със себе си собствената кърпа, която само те да 

използват. 

7. При влизане в клуба членовете(клиентите) са длъжни да използват дезинфектант за ръце гел 

или сапун. 



 10. Упражнения извън фитнес центъра 

Тук се прилагат и общите мерки за хигиена и безопасност 

1. Заниманията на открито като персонални тренировки трябва да се придържат към една и съща 

социално дистанция от 1,5 м между членовете(клиентите) и личния треньор. 

2. Груповото тренировки може да се проведе, само ако размерът на групата се придържа към 

директивите за правилно социално разстояние между членовете, между фитнес инструкторите и 

между всички минувачи или трети страни. 

3. Без физически контакт. 

4. Членовете (клиентите) са длъжни да направят резервация. Капацитетът на класа е фиксиран и 

трябва стриктно да се спазва. 

5. Членовете (клиентите) не могат да пристигнат за тренировъчния процес по-рано от 

договореното начално време. 

6. Залата за тренировки да се напуска веднага след тренировъчния процес. 

7. Висшето ръководство на всеки един спортен клуб, фитнес зала е отговорно да гарантира, че 

персоналът и членовете изцяло спазват тези процедури. 

  

11. Ограничения за фитнес залите по време на първоначалната фаза на отваряне 

1. Съблекалните да се използват през едно шкафче(гардероб),  както и душовете да се използват 

през един. 

2. Веднъж отворени за употреба, тоалетните площи трябва да се почистват не по-малко на всеки 2 

часа. Персоналът се задължава да извършва процедурите за почистване. 

3. Използването на мокрите зони като спа и сауна е забранено. 

4. Зоните за храна във фитнес центровете да предлагат само за консумация ивън площи на 

съоръжението 

5. Напитката може да се консумират в спортните съоражения, но опаковките и бутилките да се 

изхвърлят от клиентите извън съоражението. Бротеиновите барове да предлагат хранителни 

добавки в чаши за еднократна употреба, които напитки могата да се консумират извън 

съоражението  

6. Броят на членовете, разрешени в съоръжението по всяко време, може да бъде увеличен във 

втората фаза на операциите (повече от 1 член на 10 м²), стига да бъдат спазени договорените 

насоки за социално дистанциране. 

 

 

 



12. Отговорност и надзор 

Всеки клуб е отговорен за имплантирането на свои собствени специални насоки за работа по 

време на Ковид 19, въз основа на процедурите описани в документа, както и наложени мерки от 

Министерството на здравеопазването. 

  

Процедурите обаче трябва да съответстват на съгласуваните насоки, одобрени от органите на 

местната власт и Министерството на Здравеопазването. 

                                                                                                                                               

 

С уважение 

Мартин Гаджев                                                                                                                                                                                                                                


