
 
 

 

[Име на пациента  
Адрес на пациента ред 1 
Адрес на пациента ред 2 
Адрес на пациента ред 3] 

 
Вашият номер в NHS: [NHS NUMBER]  
Уважаеми/а [Patient], 

 
Важни съвети за клинично изключително уязвими лица по време на 

националната блокада 
На 4 януари 2021 г. министър-председателят обяви нова национална блокада с цел 
справяне с високия и повишаващ се брой случаи на COVID-19 в страната. От 
всички се очаква да спазват новите национални ограничения, които включват: 

1. Изискване хората да си стоят вкъщи, освен за конкретни цели. 
2. Предотвратяване на събиране с хора, с които не живеете заедно, освен за 

конкретни цели. 
3. Затваряне на определени фирми и заведения, като например заведения за 

настаняване и обекти за търговия на дребно със стоки, които не са от първа 
необходимост. 

4. Подпомагане на децата и младежите да учат дистанционно до междусрочната 
ваканция през февруари, освен за уязвимите деца и децата на критично важни 
служители, които могат да продължат да ходят на училище. 

Новите ограничения за национална блокада са правила, които важат за всички 
и трябва да бъдат спазвани от всички. Можете да видите пълните подробности за 
тези правила онлайн на gov.uk/coronavirus. 

Като част от блокадата, правителството също така съветва всички клинично 
изключително уязвими лица да предприемат допълнителни особени предпазни 
мерки, за да се защитят. Тези съвети ще важат до 21 февруари 2021 г. Ако съветите 
продължат да бъдат в сила след тази дата, ще Ви пишем отново с допълнителна 
информация. 

Пишем Ви, тъй като сте били идентифицирани като клинично изключително уязвимо 
лице и сте изложени на най-висок риск да се разболеете тежко, ако се заразите 
с COVID-19. Това писмо съдържа важни съвети за това как да се защитавате и как 
да получите достъп до допълнителна помощ. То също така включва конкретни 
съвети за клинично изключително уязвими деца и младежи. 

Макар че силно Ви препоръчваме да спазвате тези допълнителни особени предпазни 
мерки, за да осигурите своята безопасност, това си остават съвети, а не закон. Трябва 
обаче да спазвате правилата за блокада, които важат за всички. 

Ако живеете в област, която преди е била в Ниво 4, може наскоро да сте получили 
писмо, което Ви съветва да прилагате особени предпазни мерки. Настоящото писмо 
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заменя инструкциите от предишното и следва да спазвате насоките и сроковете, 
посочени в настоящото писмо. 

Обобщение на съветите 
Съветваме клинично изключително уязвимите лица да стоят вкъщи възможно най-
много. Все пак можете да излизате навън внимателно с цел физически упражнения 
или за посещаване на ангажименти във връзка със здравето. Силно Ви съветваме 
да работите от дома си, ако можете. Ако не можете да работите от дома, не ходете 
на работа. Възможно е да се класирате за Схемата за запазване на работа заради 
коронавирус (отпуск). Това писмо е официално известие за особени предпазни 
мерки и може да послужи като доказателство пред работодателя Ви, което да покаже, 
че не можете да работите извън дома си от 5 януари до 21 февруари 2021 г., 
включително за целите на законни болнични изплащания (statutory sick pay, SSP). 

Моля, уверете се, че Вашият личен лекар (GP) разполага с най-актуалните данни 
за връзка с Вас, включително домашния Ви адрес и, ако е възможно, личен имейл 
адрес, за да можем да се свържем бързо с Вас, в случай че напътствията се променят 
в бъдеще. 

Ако се нуждаете от допълнителна подкрепа, за да Ви се помогне да спазвате 
напътствията, възможно е местната община да е в състояние да Ви помогне. 
Можете да се свържете с местната община и да се регистрирате за подкрепа на 
уебсайта за Подкрепа с особени предпазни мерки: www.gov.uk/coronavirus-
shielding-support  

Съвети за клинично изключително уязвими деца и младежи 
Според настоящите ни познания много малко деца са изложени на най-висок риск 
от тежко заболяване заради вируса. Затова лекарите преглеждат данните за всички 
деца и младежи, които първоначално са били идентифицирани като клинично 
изключително уязвими, за да потвърдят дали все още те се смятат за изложени на 
най-висок риск.  

Ако това писмо е адресирано до дете или младеж и все още не сте получили 
информация от болничния лекар или личния лекар на детето Ви по темата, моля, 
свържете се с човека, който обичайно предоставя грижи за детето Ви, за да 
проверите дали то все още се смята за клинично изключително уязвимо. Ако вече 
сте обсъдили това с лекарите на детето Ви и те са потвърдили, че то все още се 
смята за клинично изключително уязвимо, тогава детето Ви трябва да спазва 
съветите на настоящото писмо. 

Достъп до здравни и други грижи 
Моля, помнете, че NHS работи и Ви насърчаваме да продължите да упражнявате 
достъп до всички услуги на NHS, от които имате нужда. По-безопасно за Вас е да 
използвате NHS, отколкото да се опитвате да се справяте сами. 

Ако се притеснявате от въздействието на COVID-19 върху здравето Ви, говорете 
с Вашия личен лекар, болничен лекар или се обадете на NHS111. Допълнителна 



 
 

 

информация за това как да получите достъп до помощ можете да намерите в прика-
чените напътствия. 

Клинично изключително уязвимите лица ще получат приоритетен достъп до 
ваксиниране срещу COVID-19 преди остатъка от населението и в съответствие 
с приоритетната поредност, посочена от Общата комисия за ваксинация и имунизация 
(Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI). NHS ще се свърже с Вас 
отново с повече информация за това къде и как ще бъдете поканени да получите 
ваксината.  

Ваксината вероятно ще има значителен принос към Вашата защита от COVID-19. 
Очакваме да имаме възможност да Ви предложим първата доза от ваксината до 
средата на февруари.       

Местната за Вас NHS ще се погрижи да можете да получите ваксината възможно най-
безопасно, както и всякакви необходими грижи или подкрепа. Дори ако вече сте 
получили и двете дози на ваксината, от Вас се очаква да продължите да спазвате 
настоящите съвети за особени грижи, докато не Ви пишем с други инструкции, 
а ние ще продължим да оценяваме ефекта на ваксинирането сред всички групи. 
Хората, с които живеете, трябва да продължат да спазват правилата и напътствията 
за обществено здраве, докато те са в сила, включително и ако Вие сте получили 
ваксината и те също са получили ваксината.  

Правителството удължава предложението за безплатни 4-месечни запаси от добавки 
с витамин D за всички възрастни, които са клинично изключително уязвими, за да 
подпомага общественото здраве. Ако все още не сте кандидатствали, можете да се 
регистрирате на www.nhs.uk/get-vitamin-d. Допълнителни насоки за безопасното 
приемане на добавки с витамин D ще бъде предоставено по време на процедурата 
за записване. 
 
Ще продължаваме да Ви уведомяваме за промените в ситуацията и ще Ви изпра-
щаме допълнителни съвети, преди настоящите напътствия да излязат от сила на 
21 февруари. Още веднъж Ви благодарим за усилията да пазите себе си и околните 
в безопасност. 
 

Искрено Ваши, 
 

 
 
 
 
 

МАТ ХАНКОК РОБЪРТ ДЖЕНРИК  
Държавен секретар за здравни и социални грижи  Държавен секретар за жилища, 

общности и местно управление 

Това писмо е налично на различни езици и формати, включително 
за улеснено четене, на GOV.UK. За аудио, брайл или едър шрифт 
се обадете на RNIB на 0303 1239999  



 
 

 

Насоки за клинично изключително уязвими деца и младежи 

Тези насоки са за клинично изключително уязвими лица в Англия. 

Можете да видите пълния текст на съветите онлайн на gov.uk/coronavirus. Това са 
допълнителни съвети конкретно за клинично изключително уязвими лица, за да Ви 
помогнат да се предпазите от вируса, като спазвате следните особени предпазни 
мерки. 

Настоящите съвети важат само за клинично изключително уязвими лица. Другите 
живущи в домакинство с лице, което е клинично изключително уязвимо, не са 
съветвани да спазват тези съвети.  

 
Социализиране 

Новите напътствия за национална блокада, които се прилагат за всички, означават, че 
не бива да напускате или да бъдете извън своя дом и градина, освен за ограничените 
цели, посочени в настоящите напътствия. 

Съветваме клинично изключително уязвимите лица да стоят вкъщи възможно най-
много. 

Все пак можете да излизате навън за физически упражнения или за посещаване на 
здравни ангажименти, но се старайте да запазите всичките контакти с други лица 
извън Вашето домакинство до минимум и избягвайте места с много хора. 

Можете да продължите да се срещате с хората от Вашата мрежа за подкрепа, но 
не можете да се срещате с лица, с които не живеете, освен ако и те не са част от 
Вашата мрежа за подкрепа. На открито можете да се срещате с един човек от друго 
домакинство с цел физически упражнения. Това е част от по-мащабните национални 
регулации, които важат за всички. 

Старайте се да спазвате разстояние от 2 метра от другите лица в домакинството 
Ви, особено ако проявяват симптоми на вируса или са били посъветвани да се 
самоизолират. 

Работа 

Силно Ви съветваме да работите от дома си, тъй като рискът от излагане на вируса 
във Вашата област към момента може да е по-висок. Ако не можете да работите от 
дома, не ходете на работа. 

Добре е да обсъдите със своя работодател поемането на алтернативна роля или 
временна промяна на работните Ви задължения, за да можете да работите от дома 
си, когато е възможно. 



 
 

 

Ако имате нужда от съдействие, за да работите от дома си, можете да кандидатствате 
за Access to Work. Програмата Access to Work осигурява подкрепа за свързаните 
с физически затруднения допълнителни разходи за работа, излизащи извън 
стандартните разумни корекции, които трябва да предостави работодателят. 

Ако не можете да работите от дома си, възможно е Вашият работодател да може 
да Ви даде отпуск по силата на Схемата за запазване на работа във връзка 
с коронавирус, която е удължена до края на април 2021 г. Проведете разговор 
с работодателя си дали това е възможно. 

Тъй като Ви съветваме да не ходите на работа, възможно е да се класирате за 
законови болнични плащания (Statutory Sick Pay, SSP) или надбавки за подкрепа 
на заетостта (Employment Support Allowance, ESA). Формалното писмо за особени 
предпазни мерки служи като доказателство пред Вашия работодател и Департамента 
за заетост и пенсии, че сте посъветвани да спазвате особени предпазни мерки и може 
да се класирате за SSP или ESA. 

Членовете на домакинството, които не са клинично изключително уязвими, следва 
да продължат да ходят на работа, ако не могат да работят от дома си, в съответствие 
с по-широките правила, определени в насоките за национална блокада. 

 
Образователна обстановка 

Тъй като натрупваме повече знания относно COVID-19, вече знаем, че много малко 
деца и младежи са изложени на най-висок риск от тежко заболяване заради вируса. 
Затова лекарите преглеждат данните за всички деца и младежи, които първоначално 
са били идентифицирани като клинично изключително уязвими, за да потвърдят 
дали все още те се смятат за изложени на най-висок риск. 

Ако вече сте обсъдили това с лекарите на детето Ви и те са потвърдили, че то все 
още се смята за клинично изключително уязвимо, тогава детето Ви трябва да спазва 
тези съвети за особени предпазни мерки. 

В рамките на настоящата национална блокада, децата ще учат дистанционно до 
междусрочната ваканция през февруари, освен уязвимите деца и децата на 
критично важни служители, които могат да продължат да ходят на училище. 

Клинично изключително уязвимите деца и младежи не бива да ходят на училище 
или в друга образователна среда, тъй като рискът от излагане на вируса в обществото 
към момента е много висок. Вашето учебно заведение ще се погрижи да можете да 
продължите образованието си у дома. 

Пътуване 
 
Съветваме Ви да оставате у дома си възможно най-много и да не пътувате, освен 
ако не е особено важно (например за посещаване на ангажименти във връзка със 
здравето). 



 
 

 

Пазаруване 
 
Съветваме Ви да не посещавате магазини. Пазарувайте онлайн, ако можете, или 
помолете някой друг да взима и доставя продукти вместо Вас (близки и приятели, 
местни доброволци или доброволците на NHS). 
 
Можете да се регистрирате за кандидатстване за приоритетен достъп до часове за 
доставка от супермаркет, ако нямате на кого да разчитате да пазарува за Вас. Ако 
вече имате приоритетен достъп до час за доставка от супермаркет, той ще се запази 
и няма нужда да правите нищо друго. При регистриране ще бъдете попитани за 
Вашия номер в NHS. Можете да го намерите във всяко писмо, изпратено Ви от NHS, 
или върху Ваша рецепта. 

Регистрирането на сайта само Ви дава приоритет. То не означава непременно, че 
ще получите час за доставка. Ако искате достъп до доставки от супермаркет, ще 
трябва също така да си направите сметка при поне един супермаркет и сами да си 
запазите часове. 

Ако Ви трябват други видове помощ, включително помощ за регистриране за приори-
тетен достъп до часове за доставка от супермаркет, можете да се свържете директно 
с Вашата местна община. Научете как може да Ви помогне Вашата местна община . 
 
 
Лекарства 

Силно Ви съветваме да не посещавате аптеки. 

Първо помолете близки, приятели или доброволци да вземат лекарствата вместо Вас. 

Ако Ваши близки и приятели нямат възможност да вземат лекарствата вместо Вас, 
а Вие и/или аптеката не можете да намерите доброволец, ще се класирате за 
безплатна доставка на лекарства. Моля, свържете се с Вашата аптека и я уведомете, 
че сте клинично изключително уязвими и се нуждаете лекарствата Ви да бъдат 
доставени. От аптеката ще се погрижат да го направят безплатно. 

Достъп до грижи и подкрепа 
 
Можете да продължите да получавате неформални грижи у дома от хора в рамките 
на Вашата мрежа за подкрепа. 

Можете да продължите да получавате грижи у дома от професионални организации 
за социални грижи и медицински професионалисти. 

Силно Ви съветваме да продължите да използвате NHS и други здравни организации 
относно Ваши съществуващи здравни проблеми и всякакви новопоявили се притес-
нения във връзка със здравето.  
 



 
 

 

Имате достъп до различни услуги на NHS от дома си, включително поръчване на 
повторни рецепти или връзка със здравен специалист чрез онлайн консултация. За 
да научите повече, посетете www.nhs.uk/health-at-home или изтеглете 
приложението на NHS. Ако имате спешна медицинска нужда, позвънете на NHS 
111 или при спешен медицински случай позвънете на 999. 
 
Ако Ви се налага да получите грижи лично, можете да го направите. Местните служби 
на NHS са добре подготвени и ще прилагат мерки, за да бъдете в безопасност. 
 
Също така е много важно да се грижите за своето душевно здраве. Отидете на 
уебсайта на Every Mind Matters за съвети и практически стъпки, които можете да 
предприемете, за да поддържате своето благосъстояние и да се грижите за своето 
душевно здраве по време на пандемията. Ако Вие или някой, за когото се грижите, 
е в криза на душевното здраве, силно Ви съветваме незабавно да се свържете с 
местен здравен специалист. 
 
Всякакви полагащи грижи лица или посетители, които помагат с ежедневните Ви 
нужди, могат да продължат да Ви посещават. Това важи и за лицата, полагащи 
грижи за дете или младеж под Вашето настойничество. Те следва да 
спазват съветите за социално дистанциране, когато не се изисква близък или 
личен контакт. 

Продължете да упражнявате достъп до подкрепа от местни благотворителни и други 
организации, както и от Доброволците на NHS. Освен с помощ при пазаруването 
и доставката на лекарства, Доброволците на NHS могат да Ви помагат с редовно 
приятелско телефонно обаждане и да Ви транспортират от и до здравни ангажименти. 

Обадете се на 0808 196 3646 между 8 сутринта и 8 вечерта, за да организирате 
помощ, или посетете уебсайта на Доброволците на NHS. 
 
Регистриране за допълнителна подкрепа 
 

Ако Ви трябва допълнителна помощ, за да спазвате тези напътствия, възможно 
е местната община да може да Ви помогне. Ако сте посъветвани да спазвате 
особени предпазни мерки, ще можете да регистрирате себе си или някой друг, за да: 

● кандидатствате за приоритетен достъп до час за доставка от супермаркет (ако вече 
имате приоритетен достъп, той ще се запази и няма нужда да правите нищо друго) 

● кажете на местната община, че имате нужда от подкрепа, за да спазвате тези 
съвети за особени предпазни мерки, особено ако не можете да го организирате 
самостоятелно, нито с помощ от близки, приятели или други мрежи за подкрепа 

● се уверите, че данни като например Вашия адрес са актуални. 

При регистриране ще бъдете попитани за Вашия номер в NHS. Можете да го намерите 
във всяко писмо, изпратено Ви от NHS, или върху Ваша рецепта. Полезно е да се 
регистрирате, дори ако нямате никакви потребности от подкрепа към дадения момент. 
По всяко време можете да влезете и да актуализирате своите потребности, ако 
обстоятелствата се променят. 


