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Коронавирусът и правните му измерения за бизнеса
Извънредните мерки, предприети от държавата във връзка с установените случаи на COVID-19 в страната,
създават редица въпроси за правните изражения на създалата се ситуация. Най-общо те биха могли да се
разделят в две основни групи:
1) С цел осигуряване безопасността на
служителите си и избягване на санкции,
бизнесът следва да предприеме
следното:


Извършване на оценка на риска на
работното място;

работните помещения, както и на случаите,
в които работодателят да изисква от
служителя да напусне работните помещения
и да остане вкъщи (напр. при опасения, че
служителят може да е вирусоносител) и т.н.


Имплементиране на насоките за почистване,
издадени от компетентните европейски
органи.



Предприемане на необходимите мерки за
отстраняване или намаляване на рисковете;



Осигуряване контрол на риска;

2) С цел ограничаване на
неблагоприятните икономически
последици за компаниите:



Съставяне план за спешни действия за
опазване на работещите от експозиция на
коронавируса;



проверка за наличието на клаузи за
непреодолима сила (форсмажорни
обстоятелства) в търговските договори;



тълкуване на съответните клаузи и
анализиране на възможностите за
предприемане на конкретни правни действия
за минимизиране на негативните финансови
показатели, породени от извънредните
обстоятелства.



Осигуряване на подходящо обучение и
инструктаж на работещите;



Изготвяне на вътрешни правила, касаещи
случаите на т.нар. самостоятелна карантина;



Анализиране на възможностите за
ограничаване присъствието на служители –
потенциални носители на вируса, в
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