Изявление на „МЕБЕЛЕ“ ЕООД по повод извършването на услуги за почистване и
дезинфекция по време на извънредно положение заради COVID-19
Във връзка с повишения обем запитвания от наши клиенти, свързани с услуги за почистване и
дезинфекция, желаем да изкажем мнението си, като професионалисти в областта, както и твърдо да се
разграничим от някои колеги в бранша, които „яхнаха“ коронавирус (COVID-19), с платени публикации
в Интернет, отправяйки послания за „професионална дезинфекция“ срещу съответното заплащане!
Какво е ДДД, как се прави и кой може да я извършва?
1. ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) - означава група от взаимодопълващи се мерки
за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се
достигат следните цели:
1.1 Ограничава се разпространението на заразните заболявания;
1.2 Намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и
полезните растения;
1.3 понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на
домашните животни.
2. Това са комплексни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители от един вид
(дезинсекция), както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране
за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно
извършване на ДДД.
3. Всички лицензирани фирми и физически лица, които имат право да упражняват ДДД са описани
в публичен регистър на Министерство на Здравеопазването, който се актуализира всеки месец.
Последна актуализация - 25.03.2020г.: http://www.mh.government.bg/bg/administrativniuslugi/registri/
4. Поради извънредното положение е възможно, в някои областни градове на страната да има лица,
които извършват ДДД, като доброволци към „Социален патронаж“ на съответните области, но
същите да не са упоменати в посочения по-горе регистър.
Предвид гореизнесените факти и с оглед на наличната информация за коронавирус (COVID-19) към
днешна дата, ние от Мебеле ЕООД заявяваме, че:
1. Не предлагаме дезинфекция на мека мебел и матраци срещу коронавирус!
2. Не предлагаме дезинфекция или превенция срещу коронавирус на каквито и да е предмети,
повърхности или цели помещения, движимо или недвижимо имущество!
3. Към момента работим при специален режим на работа, повече за това на https://mebele.bg.
Вярваме, че българоското общество притежава достатъчно висока обща култура и няма да се поддаде на
евентуална спекула или нелоялна практика на „хитри“ търговци, както стана с личните предпазни
средства (маски и други).
Съветваме всички граждани да бъдат особено внимателни на кого се доверяват, когато се налага да
използват услуги по почистване и дезинфекция по време на епидемия или пандемия.
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