ДОКУМЕНТ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ
COVID-19 И МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИТЕ СМУЩЕНИЯ:
ДВОЙНА ЛИ Е ТЕЖЕСТТА НА РИСКА ЗА РАБОТНИЦИТЕ
МИГРАНТИ В ЕВРОПА?
Въведение
Разпространението на COVID-19 през 2020 г. бе най-сериозната заплаха за здравето след
пандемията от „испански грип“ през 1918 г. Предвид това че в световен мащаб почти всички
държави бяха засегнати, наличието на 100 милиона потвърдени случаи, повече от 2 милиона
смъртни случаи и предвид значителното свиване на световния брутен вътрешен продукт (БВП),
пандемията нанася огромни човешки и икономически щети.
Както всички ние бързо осъзнахме, вирусът се предава най-вече в затворена среда, където
физическата дистанция между лицата е по-малка (СЗО, 2020 г.). Следователно работните
места, както и домакинствата, училищата и останалите затворени обществени места, скоро бяха
определени като среда, в която заразяването би могло да бъде бързо. Споделянето на
транспорт и жилища също беше определено като фактор, който би могъл да увеличи риска от
заразяване.
Насоките за политиките, които много правителства следваха, включваха въвеждане на мерки за
изолация в домашни условия, засягащи конкретни икономически дейности, паралелно със
затваряне на училища и ограничения на движението на гражданите (Ferguson et al., 2020 г.). Тези
ранни насоки по-късно бяха подкрепени от доклади за епидемични взривове от COVID-19, които
бяха регистрирани на работните места. Европейският център за профилактика и контрол върху
заболяванията (ECDC) проведе проучване върху 1 376 клъстера на COVID-19 в професионална
среда в повече от 15 държави от Европейски съюз (ЕС) и в Обединеното кралство (UK), в
периода от март до юли 2020 г. (ECDC, 2020 г.). Лицата, упражняващи професии, които се
характеризират с физическа близост, по-специално в затворени пространства, съобщават найголям брой инфекции. По отношение на икономическата дейност, заводите за опаковане и
преработване на хранителни продукти, фабриките, производствените заводи и учреждения
съобщават висок брой епидемични взривове. Последните данни от Обединеното кралство
показват, че най-висока смъртност се съобщава при професиите, неизискващи специална
квалификация, при работниците в преработвателни предприятия, заводи и при операторите на
машини, както и в областта на услугите по полагане на грижи, развлекателните услуги, както и
други дейности, свързани с услуги (Национална статистическа служба (НСС), 2021 г.).
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) предостави насоки,
основаващи се на тези данни — както и насоки от Световната здравна организация (СЗО),
центровете за профилактика и контрол върху заболяванията (CDC) и от ECDC — с които
препоръчва въвеждането на колективни мерки (например реорганизация на работните места с
цел намаляване на заразяването) и индивидуални мерки (например физически прегради между
колеги или клиенти и въвеждането на лични предпазни средства), с цел защита на работниците
от заразяване (EU-OSHA, 2020a). Паралелно с това и освен превантивните интервенции, като
например задължителното носене на маска за уста и ограниченията на движението на хора, и
на социалните взаимодействия, работата от разстояние беше една от най-широко
разпространените мерки, приети на дружествено равнище.
Скоро след началото на разпространението на вируса обаче, емпиричните данни започнаха да
показват, че рискът от заразяване с COVID-19 не е еднакъв за различните работници, а зависи
в голяма степен от характеристиките на професията и работното място, като уязвимите групи са
изложени на по-голям риск (Агенция за обществено здравеопазване (Public Health England),
2020 г.; Fasani и Mazza, 2021 г.).
По време на пиковете на циркулацията на вируса много икономически сектори в цяла Европа
бяха (и все още периодично биват) затваряни с цел намаляване на разпространението на
инфекцията, някои основни икономически дейности все пак трябваше да бъдат извършвани,
дори през периодите на пълно затваряне. Тъй наречените служители от критично значение или
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(практикуващи) професионалисти на първа линия, например медицинските сестри, лекарите,
медицинските изследователи, „сините якички“ — работниците в основните производствени
сектори, шофьорите и работниците в областта на почистването на улиците и други обществени
обекти, продължиха (и все още продължават) да ходят на своите работни места, дори в
периодите на бързо разпространение на вируса, като тези работници са изправени пред поголям риск от заразяване от лицата, които имат възможността да изпълняват своите задължения
вкъщи.
Освен че изпълнението на тези служебни задължения не може да бъде прекратено или
изпълнявано от разстояние, повечето от тях включват и висока степен на социални
взаимодействия, както и физическа близост с други хора (например колеги, клиенти, ученици,
пациенти), поради което носят по-висок риск от заразяване с COVID-19 от риска при останалите
професии. Това е характерно за много нископлатени дейности в сектора на ресторантьорството
и хотелиерството и за нископлатените работни места („сините якички“), които е невъзможно или
много трудно да бъдат извършвани вкъщи (ECDC, 2020 г.).
Ето защо скоро се повиха предупреждения, че извънредното положение във връзка с COVID-19
ще изостри съществуващите неравенства, засягайки в по-голяма степен лицата, които вече са в
уязвимо положение — например жените и бедните хора, както и мигрантите, които понасят найголямата тежест от последици от пандемията (Golding и Muggah, 2020 г.).
В световен мащаб работниците мигранти представляват голям дял от служителите от критично
значение. Gelatt (2020 г.) съобщава, че 29 % от лекарите, 38 % от болногледачите в домашни
условия и 23 % от фармацевтите са мигранти, в сравнение със средния за икономиката на
Съединените щати дял — 17 %. Fasani и Mazza (2021 г.) изчисляват, че за ЕС-14 + Обединеното
кралство 1, 38 % от мигрантите от ЕС и 42 % от мигрантите от държави извън ЕС са служители
от критично значение, в сравнение с 35 % от местните граждани. Освен това тези автори
показват, че във всички 15 държави, които са обект на анализ (освен Гърция) мигрантите
обикновено са свръхпредставени в професиите от критично значение, в сравнение с местните
граждани. Работниците мигранти също са свръхпредставени на работните места, където
физическото дистанциране е трудно постижимо и в професии, които не могат да бъдат
упражнявани, работейки от разстояние (Borjas и Cassidy 2020 г.; Basso et al., 2020 г.;
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 2020 г.; Fasani и Mazza,
2021 г).
Поради горепосочените причини и тъй като мигрантите е по-вероятно да живеят в пренаселени
или неофициални жилища, или в жилища, които не са подходящи за карантина и изолация, в
ранните етапи на пандемията се появиха опасения относно по-високия риск от заразяване с
COVID-19 и смъртността сред мигрантите (ОИСР, 2020 г.).
По-голямата уязвимост на мигрантите по-късно бе потвърдена от данните от наблюдения
(Международна организация по миграция (МОМ), 2020a). Hayward et al. (2020 г.), посредством
голям мета-анализ, установяват, че „мигрантите са изложени на повишен риск от заразяване
и са непропорционално представени сред случаите на COVID-19. Съществуващите набори
от данни показват подобно непропорционално представяне на мигрантите сред
съобщените смъртни случаи, причинени от Covid-19, както и увеличена смъртност,
дължаща се на различни причини, сред мигрантите в някои държави през 2020 г. Мигрантите
без документи, мигрантите, работещи като медицински специалисти и като полагащи
грижи лица, както и мигрантите, настанени в лагери и в трудови лагери, може да са били
засегнати в особено голяма степен.“ Proto и Quintana-Domeque (2020 г.) установяват, че
лицата от мъжки пол от етническите малцинства в Обединеното кралство страдат от влошаване
на психичното здраве в по-голяма степен от лицата, които не са от малцинствата, а Platt и
Warwick (2020 г.) наблюдават необичайно висока смъртност сред повечето малцинствени групи,
в сравнение с групата на местните граждани 2.
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ЕС-14: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия,
Португалия, Финландия, Швеция.
Неравномерните последици от пандемията за работниците мигранти не се ограничават до тяхното здраве, но също
така включват много икономически аспекти. Couch et al. (2020 г.) наблюдават несъразмерно отрицателно въздействие
върху безработицата в САЩ сред чернокожите лица (без значение дали са граждани на САЩ или имигранти) и сред
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Целта на настоящата статия е да се да представи в количествен аспект и задълбочено да
се анализира заболеваемостта, както и разпределението на риска от заразяване с COVID19 сред работниците мигранти като допълнителна тежест, прибавена към
съществуващите уязвимости на работното място за тази група работници.
Да бъдеш работник мигрант в Европа е свързано с по-лоши условия на заетост и труд, поспециално за онези, които са родени в държави с ниски доходи или за онези, познати като
„икономически мигранти“ (Върховен комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), 2006 г.; Sterud
et al., 2018 г.). Работниците мигранти често са свръхпредставени в така наречените „мръсни,
опасни и трудоемки работни места“, по-специално ръчно изпълнявани, изморителни и опасни
дейности, които често се характеризират с висока интензивност и темпо на работа. Работниците
мигранти е по-вероятно да упражняват нискодоходни дейности, да заемат нискокачествени
работни места и професии, неизискващи специална квалификация. Също така е по-вероятно да
работят по-малко часове на по-несигурни работни места от местните работници и поради това
е по-вероятно да изпитват несигурност на работното място и да се затрудняват да свързват
двата края (Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound),
2019 г.; Mucci et al., 2019 г.).
По-специално по отношение на условията на труд и свързаните със здравето рискове,
съобщаваните от Isusi et al. скоро събрани данни. (2020 г.) показват че „в сравнение с местните
работници, работниците мигранти по-често са изложени на физически рискови фактори и на
екологични опасности на работното място, по-специално вибрации, заемане на
болезнени/неудобни пози, както и вдигане на тежки товари. Констатациите също така показват,
че работниците мигранти са изложени в по-голяма степен от местните работници на свързани с
работата организационни и психосоциални рискови фактори, включително практики на
малтретиране /тормоз, заплахи, словесни обиди, дискриминация и по-лоши условия на труд.“
В раздела по-долу е представена приблизителна оценка на степента, в която рискът от
заразяване с COVID-19 представлява допълнителна тежест на здравния риск за работниците
мигранти. По-специално по отношение на съществуващия здравен риск ще се фокусираме върху
риска от мускулно-скелетни смущения (МСС) 3, тъй като те заемат челно място сред множеството
съществуващи свързани с работата рискови фактори за здравето и са особено преобладаващи
сред работниците мигранти, в сравнение с местните работници (Isusi et al., 2020 г.).
Поради това целта на настоящата статия е да предостави на създателите на политики и на
другите заинтересовани ползватели емпирични данни относно съществуването на двойна
тежест на риска (тоест рискове от МСС и от COVID-19) за мигрантите на работното им място и
да помогне на създателите на политики и на дружествата да управляват потребностите,
свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР) сред работниците мигранти в ЕС.
Статията е структурирана както следва: Първо представяме използваната методика, която
включва подход, основаващ се на задачите и съчетава информация от два източника на данни
— италианското проучване в областта на трудовата заетост Indagine Campionaria sulle
Professioni (ICP) и проучването на работната сила на Европейския съюз (EU-LFS). Проучването
ICP предоставя изключително подробна информация относно задачите, уменията и
съдържанието на работата за целия спектър от професии, давайки ни възможност да установим
работните места, които са свързани с: (i) висок риск от експозиция на COVID-19 и (ii) висок риск
от МСС. Наборът от данни на EU-LFS ни дава възможност да анализираме какво е
разпределението на различните категории работници, по-специално работниците с мигрантски
произход, в цяла Европа. В следващия раздел са предоставени данни относно разпределението
на рисковете от МСС и COVID-19 сред работниците мигранти в Европа, заедно със задълбочен
анализ на риска от експозиция на COVID-19, както и оценка на наличието на двойна тежест на

3

имигрантите от Латинска Америка, което допълнително задълбочава вече съществуващите различия с местното
население. Fasani и Mazza (2021 г.) установяват, че мигрантите от държави извън ЕС са изложени на по-висок риск от
безработица от местните граждани, и според тяхната приблизителна оценка над 9 милиона имигранти в ЕС14 + Обединеното кралство са изложени на висок риск от безработица вследствие на кризата от пандемията,
1,3 милиона от които са изправени пред много висок риск.
Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения представляват увреждания на телесни структури, например
мускули, стави, сухожилия, връзки, нерви, кости и на локалната кръвоносна система, които се причиняват или се
влошават основно от работата и от въздействието на непосредствената заобикаляща среда, в която се извършва
работата EU-OSHA, 2007 г.).
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риска за работниците мигранти. Последният раздел включва заключения и предоставя преглед
на възможните политически действия за справяне с многоаспектните потребности в областта на
БЗР на работниците мигранти в контекста на пандемията от COVID-19.

Методика
Подход, основаващ се на задачите
За да установим и очертаем работните места (в контекста на професията/сектора), които са
свързани с по-високи рискове от МСС и COVID-19, използвахме подход, основаващ се на
задачите. Съгласно този подход, с цел по-добро разбиране на явленията на пазара на труда,
единицата, обект на анализа, е конкретната дейност, която работниците изпълняват на своето
работно място (задачите), а не тяхната професия 4. Подходът, основаващ се на задачите
използва проучвания в областта на трудовата заетост, които предоставят много подробно
описание на изискванията по отношение на служебните задачи, аспектите и уменията, както и
на организационните характеристики за различните професии. Този подход е разработен за
първи път в Съединени американски щати, като е използвана базата данни на
Информационната мрежа по въпросите на трудовата заетост (O*NET) 5.
Този подход е изключително подходящ за нашия анализ. Всъщност здравните рискове, свързани
с работното място, в голяма степен зависят от съдържанието и конкретното естество на
задачите, изпълнявани от работниците като част от техните ежедневни служебни задължения.
От една страна, МСС са взаимно свързани с конкретни физически аспекти на задачите,
например работа в неудобни пози, изпълнение на повторяеми движения, вдигане на товари,
експозиция на вибрации и т.н. От друга страна, рисковете от COVID-19 също са свързани с
аспектите на специфичните служебни задачи или техните характеристики, например онези,
които изискват социални контакти, както и физическа близост с други хора.
За целите на използването на този подход в европейски контекст и за създаването на
аналитична рамка, която е в състояние по подходящ начин да отразява характеристиките на
различните професии, задачи и организацията на работата в рамките на европейската
икономика, се позоваваме на италианското проучване в областта на трудовата заетост (ICP) 6.
Проучването ICP е сходно с проучването на американската система O*NET, но тъй като то е
проведено в европейски контекст, отразява характеристиките на европейската икономика по подобър начин. По тази причина е използвано от Sostero et al. (2020 г.) за разработване на индекси
на пригодността за работа от разстояние на различните работни места в Европа.
В настоящата статия изчисляваме синтетичните показатели от проучването ICP относно
експозицията на работното място на рискове от МСС и COVID-19, използвайки специфични
характеристики на служебните задачи, както е показано в Таблица 1.

Индекси на рисковете от МСС и COVID-19
Както е широко документирано, МСС, възприемани като увреждане на структурата на тялото, са
най-често срещаните свързани с работата здравословни проблеми в цяла Европа, засягащи
работниците от всички сектори и професии (EU-OSHA, 2019 г.).

4
5

6

Например, като се започне от проучването на Autor et al. (2003 г.), литература съдържа данни, че технологичните
промени могат да засегнат рутинните задачи повече от нерутинните или когнитивните задачи.
Базата данни на O*NET — https://www.onetonline.org/find/descriptor/browse/Work_Context/4.C.2/ — съдържа подробни
описания на конкретните дейности, свързани с всяка професия и е използвана за установяването на работните места
с рутинна дейност (Frey и Osborne, 2017 г.), работните места, пригодни за работа от разстояние (Dingel и Neiman,
2020 г.), както и работните места с по-висок риск от заразяване от COVID-19 (Gamio, 2020 г.).
ICP е проучване в областта на трудовата заетост, провеждано от Националния институт за анализ на публичните
политики (INAPP) в сътрудничество с Националния статистически институт на Италия (ISTAT). Проучването стриктно
спазва структурата на базата данни на O*NET в Съединените американски щати, поради което включва много
подробна информация относно задачите, квалификациите, работната среда и организационните характеристики,
събрана на нивото на професиите с петзначен цифров код (Codici Professionali, или CP). Проведеното през 2012 г.
проучване, използвано в настоящата статия, включва приблизително 16 000 италиански работници, представящи
разнообразието в секторен, професионален и географски план. За всяка професия с петзначен цифров код са
проведени събеседвания със средно 20 работници, с продължителност около 1 час, които предоставят широк спектър
за целите на оценяването на служебните задачи в рамките на различните професии.

4

COVID-19 и мускулно-скелетните смущения: двойна ли е тежестта на риска за работниците
мигранти в Европа?

МСС могат да бъдат причинени от много различни (комбинации от) фактори и могат да имат
много различни последици. Съгласно рамката, разработена от EU-OSHA, основните
определящи фактори за МСС могат да бъдат групирани по социодемографски и индивидуални
фактори, както и по организацията на работата. Организацията на работата включва
многобройни условия, които могат да повишат риска от това работниците да страдат от МСС,
например физически, организационни и психосоциални фактори.
Въпреки че е проведено всеобхватно проучване на физическите рискови фактори, проучването
на психосоциалните и организационните фактори, които са свързани с „начина, по който
работата е планирана, организирана и управлявана, както и с икономическия и социалния
контекст на работата“ (EU-OSHA, 2007 г.), е по-ограничено, по-специално поради трудностите
при определянето и измерване на тези фактори 7. В частта, която следва се фокусираме основно
върху физическите рискови фактори, които са добре определени от проучването ICP.
Експозицията на риск от COVID-19 на работното място е нов и нововъзникващ свързан с
работата рисков фактор, който зависи от специфичните характеристики на служебните задачи,
като например степента на близост с други хора, взаимодействията с клиенти и експозицията на
болести при изпълнение на служебните задължения (Barbieri et al., 2020 г.). Проучването ICP ни
предоставя елементите за разработването на показател за експозицията на риск по отношение
също и на риска от COVID-19.
Таблица 1 предоставя обобщение на компонентите, използвани за разработването на два
индекса. Те представляват характеристики на служебните задачи, които излагат работниците на
риск от развиване на МСС или COVID-19.
Таблица 1: Компоненти на показателите за риска от МСС и COVID-19

Характеристики на служебните задачи, свързани с:
Риск от МСС
• Вибрация: експозиция на вибрации при изпълнението
на служебните задачи.
• Неудобни пози: работа в уморителни или болезнени
пози на тялото.
• Тежки товари: работниците трябва да прилагат
мускулна сила за дърпането, бутането,
преместването или носенето на тежки товари.
• Стоене в изправено положение: стоене в изправено
положение през продължителен период от време при
изпълнението на служебните задачи.
• Навеждане напред: коленичене, клякане при
изпълнението на служебните задачи.
• Повторения: повтаряне на движения с ръце.
• Екранно оборудване: работа с екранно оборудване.
Източник: Елаборация на авторите

Риск от COVID-19

• Близост: степен на физическа близост с други хора
при изпълнението на служебните задачи.
• Контакт с други хора: работа, която включва пряк
контакт с клиенти при изпълнението на служебните
задачи.
• Грижа: полагане на грижи за други хора при
изпълнението на служебните задачи.
• Експозиция на болести: степен на експозицията на
болести или заболявания при изпълнението на
служебните задачи.

За всяка една от 798-те професии с петзначен цифров код 8, характеристиките, изброени в
Таблица 1 са класифицирани в проучването ICP по скала на значимостта от 0 (най-малко
значимо) до 100 (най-значимо).
С цел постигане на аналитична яснота и леснота при четенето, и подобно на други изследвания
(Barbieri et al., 2020 г.; Sostero et al., 2020 г.; Quaranta et al., 2021 г.), решихме да конструираме
обобщените показатели за рисковете от МСС и COVID-19 като двоични показатели (нисък/висок).
Според EU-OSHA (2007 г.), психосоциалните фактори включват тревожност, обща умора и проблеми със съня; свързан
с работата стрес; сериозно психическо натоварване; липса на автономност (при вземане на решения); липса на
подкрепа от преките ръководители; липса на подкрепа от колеги; липса на признание за свършената работа;
непознаване на резултатите; сексуален или словесен тормоз; както и дискриминация. Освен това организационните
фактори могат също да повишат риска от МСС: работа при кратки срокове; кратка продължителност на работните
цикли (за повече от 50 % от работното време); липса на време за възстановяване; липса на гъвкавост на процедурите
и проверките; липса на индивидуална/колективна свобода на действие; липса на ресурси за висококачествено
изпълнение на работата; основано на пола разделение на работата; липса на възможности за контрол; както и
монотонни задачи/липса на разнообразие.
8
Съгласно класификацията CP 2011 на ISTAT (Италианския национален статистически институт)
7
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И в двата случая определяме праг в точковата скала от 0 до 100, който представлява критична
стойност, която служи за разпределянето на професиите в различни рискови групи. По
отношение на риска от МСС, определяме прага на осмия децил при разпределянето по всяка
отделна характеристика. Поради това всяка професия бива класифицирана като професия с
нисък (или висок) риск от МСС, ако някоя от изброените в Таблица 1 характеристики е под (или
над) осмия децил. По подобен начин, по отношение на риска от COVID-19, избраният праг за
всяка характеристика на работното място е фиксирана стойност — 59, като всяка една професия
бива класифицирана като професия с нисък (или висок) риск от COVID-19, ако стойността на
някоя от четирите характеристики е стойност по-малка (или по-голяма) от 59. Въпреки че изборът
на праг представлява произволно решение, избраните стойности могат много ясно да
разграничат професиите с различни нива на риска от експозиция на МСС и на COVID-19 (вж.
Приложението за допълнителна информация относно операционализацията на двата индекса).
За да предоставим възможност за международен анализ, трябва да свържем тази информация
с EU-LFS, тъй като в EU-LFS професиите са представени на ниво тризначен цифров код. Поради
това трябваше първо да агрегираме данните от класификацията на професиите — да съберем
и групираме 798-те единици с петзначен цифров код в 120 единици 9 от Международната
стандартна класификация на професиите (ISCO) с тризначен цифров код, използвайки
официалната таблица за преобразуване, публикувана от Националния статистически институт
на Италия (ISTAT) 10.
След изпълнението на тази процедура вече можехме да разпределим професиите в четири
категории в съответствие с нивото на риска от експозиция на МСС и COVID-19. В резултат на
това получихме 85 от общо 120 професии със сравнително висок риск от експозиция на МСС и
48 от общо120 професии със сравнително висок риск от експозиция на COVID-19.
При сравняването на риска от експозиция по отношение на МСС и COVID-19, установяваме 30
професии, при които рискът от експозиция както на COVID-19, така и на МСС е по-висок, докато
останалите професии показват комбинация от двата риска. В Таблица 2 са представени примери
за професии от всяка категория. В Таблица 10 в приложението е представен пълен списък с
професии за всяка категория риск.
Таблица 2: Примери за професии с ниски/високи нива на риск от експозиция на МСС и COVID-19

Риск от експозиция на МСС
Нисък

Нисъ
к
Риск от
експозиция
на COVID19
Висо
к

9
10

Висок

Управителни директори и изпълнителни
директори

Специалисти по технически науки

Юристи

Секретари

Административни приложни
специалисти

Горски работници и сродни на тях

Общи административни служители

Помощен административен персонал

Работници по довършителни работи в
строителството и сродни на тях

Занаятчии

Чистачи и помощници в хотели и учреждения

Лекари

Помощник-медицински сестри и помощникакушери

Учители: учители в начални училища,
учители в системата за професионално
образование и обучение и учители в
средни училища

Сервитьори и бармани
Продавачи на пазари и амбулантни търговци

Приложни специалисти в медицината и
фармацията

Персонал, грижещ се за деца и помощници на
учители

Персонал, информиращ клиенти

Персонал, полагащ здравни грижи за хора

Професиите във въоръжените сили не са включени.
За да агрегираме професиите с петзначен цифров код в професии с тризначен цифров код, претеглихме всяка
професия с петзначен цифров код спрямо относителния дял на трудовата заетост в групата с тризначен цифров код,
въз основа на скорошни статистически данни относно икономически aктивното население в Италия.
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Риск от експозиция на МСС
Нисък

Висок

Домакини и икономи

Работници по производство на храни и сродни
на тях

Продавачи в магазини

Водачи на моторни превозни средства
Домашни чистачи и помощници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от ICP

Разпределение на работниците според риска от експозиция на
МСС и COVID-19
След оценка на методиката за категоризиране на професиите в съответствие с нивото на риска
от експозиция на МСС и COVID-19, сега измерваме дела на работниците, които спадат към всяка
една професия и по този начин изчисляваме колко от работниците в държавите — членки на ЕС
са изправени пред различни комбинации от рискове от експозиция на МСС и COVID-19, както и
техните основни характеристики.
Анализът в частта, която следва, се отнася за 30 държави: 27-те държави — членки на ЕС (ЕС27), с изключение на Малта, поради въпроси, свързани с данните, плюс Исландия, Норвегия,
Швейцария и Обединеното кралство.
Средно, високият риск от експозиция на МСС засяга около 61 % от работниците в тези държави,
докато около 41 % от работниците са изложени на висок риск от COVID-19. Около 19 % от
работниците са изправени едновременно пред висок риск от експозиция на МСС и на COVID-19
(вж. Таблица 3).
Таблица 3: Процент на работниците, за които рискът от експозиция на МСС и COVID-19 в ЕС-27 (с
изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство, е висок или
нисък

Риск от експозиция на МСС

Риск от
експозиция на
COVID-19

Нисък

Висок

Нисък

16,3 %

42,6 %

Висок

22,3 %

18,8 %

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от ICP и от EU-LFS за 2019 г.

Тъй като разпределението на работниците в различните категории риск зависи в голяма степен
от професионалната структура, са налице значителни вариации в отделните държави, както е
подчертано на Фигура 1 и Фигура 2.
Рискът от експозиция на МСС е над средното равнище в източноевропейските държави,
например Румъния, Унгария, Чехия, Латвия и Литва, но в някои източноевропейски държави
рискът от експозиция на МСС е под средното равнище: Полша, България и Словения. Рискът от
експозиция на работниците на COVID-19 варира от около 50 % в Испания, Исландия и Гърция
до около 30 % в Полша и Словения.
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Фигура 1: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от МСС и COVID-19, по
държави (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство
EU Average
ES
IS
GR
CY
NO
PT
IE
FI
UK
NL
IT
FR
DK
SK
HR

Висок риск от МСС

SE

Висок риск от COVID-19

BE
AT
DE
CH
EE
RO
HU
LV
CZ
LU
LT
BG
SI
PL
0%

20%

40%

60%

80%

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

При сравнение на двете измерения на риска се вижда, че в Испания, Португалия, Кипър и
Исландия приблизително всеки пети работник (20 %) е изправен едновременно пред висок риск
от експозиция на МСС и от експозиция на COVID-19, в сравнение със средната стойност за
Европа, която е по-малко от 19 %. От друга страна, в Полша, България и Словения, въпреки че
процентът на работниците, изложени на риск от МСС е по-висок от този в други държави,
процентът на работниците, при които рискът от експозиция както на МСС, така и на COVID-19, е
под средното равнище (съответно 4,3 %, 6,7 % и 8,1 %).
Обяснението за тези вариации в отделните държави се крие основно в промишлената
специализация на държавата и във взаимовръзките на конкретните сектори и професии във
всяка държава.
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Фигура 2: Процент на работниците, за които рискът от експозиция на МСС и COVID-19 по държави
(ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство) е висок
или нисък
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EU Average

10%

Висок риск от COVID-19 и висок риск от МСС
Нисък риск от COVID-19 и висок риск от МСС
Висок риск от COVID-19 и нисък риск от МСС
Нисък риск от COVID-19 и нисък риск от МСС

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

В Таблица 4 са представени, по отношение на някои характеристики на работните места и по
отношение на някои социодемографски характеристики, работниците, за които рискът от
експозиция на МСС и COVID-19 е висок — разглеждани поотделно — като процент от общия
брой работници, заети във всяка една категория.
Предвид риска от МСС резултатите са подобни на резултатите, които вече са налични в
литературата, което потвърждава валидността на използвания тук методически подход: рискът
от експозиция на МСС е по-висок за мъжете и по-младите работници, отколкото за останалите
групи работници. Секторите, изложени в най-голяма степен на риск от МСС, са селското
стопанство и строителството, като рискът от експозиция на МСС се понижава с повишаването
на квалификационното равнище на работниците 11.
Що се отнася до риска от COVID-19, представените в Таблица 4 данни показват, че работниците,
които са изправени пред по-висок риск от експозиция са предимно млади и
средноквалифицирани работници от женски пол, докато по-високият процент рискови работни
места се установява в два икономически макросектора — обществените услуги (включително
образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа) и търговията, транспорта,
хотелиерството и ресторантьорството 12.

Съгласно препоръката на МОТ (2012 г.), разпределяме квалифицираните работници в основни групи 1, 2 и 3 съгласно
ISCO-08; средноквалифицираните работници — в основни групи 4, 5, 6, 7 и 8 съгласно ISCO-08, а неквалифицираните
работници — в основна група 9 съгласно ISCO-08.
12
С цел опростяване, икономическите сектори в (Таблица 4) са обобщени съгласно разбивките по отрасли на Евростат
A*10.
11
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Таблица 4: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на МСС и
COVID-19, по характеристики на работника и по сектори (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария,
Норвегия, Исландия и Обединеното кралство

Процент на
работниците, за които
рискът от експозиция на
МСС е висок

Процент на работниците,
за които рискът от
експозиция на COVID-19
е висок

Всички

61,4 %

41,1 %

Жени

54,4 %

55,2 %

Мъже

67,3 %

32,6 %

Възраст 15—19 години

73,0 %

58,5 %

Възраст 20—29 години

63,5 %

46,7 %

Възраст 30—39 години

60,4 %

41,7 %

Възраст 40—49 години

60,5 %

41,3 %

Възраст 50—59 години

61,3 %

41,9 %

Възраст 60 години и повече

60,1 %

42,8 %

A — Селско, горско и рибно стопанство

96,6 %

4,5 %

B-E — Промишленост (освен
строителството)

71,8 %

15,5 %

F — Строителство

83,1 %

32,5 %

G-I — Търговия на едро и дребнo,
транспорт, хотелиерство и
ресторантьорство

57,2 %

54,8 %

J — Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

78,6 %

9,8 %

K — Финансови и застрахователни
дейности

58,3 %

18,1 %

L — Операции с недвижими имоти

36,7 %

23,0 %

M-N — Професионални дейности и
научни изследвания, административни и
спомагателни дейности

62,4 %

20,6 %

O-Q — Държавно управление, отбрана,
образование, хуманно здравеопазване и
социална работа

43,9 %

72,0 %

R-U — Култура, спорт и развлечения;
други дейности; дейности на местни и

69,0 %

61,9 %

Характеристики на работниците
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Процент на
работниците, за които
рискът от експозиция на
МСС е висок

Процент на работниците,
за които рискът от
експозиция на COVID-19
е висок

Квалифицирани работници

42,2 %

39,3 %

Средноквалифицирани работници

71,4 %

48,1 %

Неквалифицирани работници

100,0 %

32,2 %

Характеристики на работниците
екстратериториални организации и
служби

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Оценка на рисковете от МСС
работниците мигранти в Европа

и

COVID-19

сред

Съгласно Проучването на работната сила на Европейския съюз (EU LFS) за 2019 г., има
45 579,000 работници в ЕС-27 плюс Обединеното кралство, на възраст между 15 и 64 години,
които са родени в държава различна от държавата, в която понастоящем пребивават,
съставлявайки 14 % от общото население на тези държави, на възраст между 15 и 64 години. От
тези хора повече от 30 милиона са родени извън ЕС (9,4 %) , като 15 милиона са родени в
различна държава членка (4,5 %). Най-големият брой работници, които не са местни граждани,
е установен в Германия (10 904 298 лица, равняващи се на 20,4 %); Обединеното кралство
(7 627 826 лица, равняващи се на 18,1 %); Франция (5 544 429 лица, равняващи се на 13,6 %);
Испания (5 503 477 лица, равняващи се на 17,8 %) и Италия (5 352 746 лица, равняващи се на
13,9 %). Броят на заетите лица, които не са местни граждани е 30 478 157 работници, равняващи
се на 13,5 % от работниците в ЕС-27 плюс Обединеното кралство.
Определение на понятието „работници мигранти“ за целите на настоящото изследване
Определянето на работниците мигранти се извършва въз основа на тяхната държава на
раждане. Като местни работници определяме лицата, които са родени в настоящата държава
по пребиваване, докато работниците мигранти са лица, родени в чужбина. За целите на някои
части от проучването правим разграничение също така между „мигранти от държави извън
ЕС“, тоест мигрантите, родени извън ЕС и „мигрантите от ЕС“, тоест мигрантите, родени в
държава членка, различна от държавата, в която пребивават понастоящем.
Както е посочено във въведението, в предишни проучвания вече е подчертан фактът, че
работниците мигранти са особено уязвими на пазара на труда по много начини. По-специално
по отношение на риска от експозиция на МСС, Isusi et al. (2020 г.) показва, че работниците
мигранти съобщават по-висока болестност от МСС от местните работници, тъй като те по-често
са изложени на физически рискови фактори и на екологични опасности на работното място,
например експозиция на вибрации, болезнени пози на тялото и носенето на тежки товари.
Нашият анализ потвърждава, че работниците мигранти са особено уязвими по отношение на
риска от експозиция на МСС. Той показва също така, че при мигрантите рискът от експозиция на
COVID-19 е значително по-висок. Всъщност работниците мигранти, по-специално мигрантите от
държави извън ЕС, са изложени на по-висок риск от експозиция както на МСС, така и на COVID19 (Таблица 5). Рискът от експозиция на МСС за мигрантите от държави извън ЕС е по-висок с
повече от 12 процентни пункта, а рискът от експозиция на COVID-19 е по-висок със 7 процентни
пункта, в сравнение с местните граждани. Мигрантите от ЕС са между тези две крайности.
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Таблица 5: Процент на работниците, заемащи работни места с по-висок риск от експозиция на МСС
и COVID-19 по произход (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и
Обединеното кралство

Произход на работниците

Работници, за които рискът от
експозиция на МСС е висок

Работници, за които рискът от
експозиция на COVID-19 е
висок

Местни граждани

59,8 %

42,2 %

Мигранти от ЕС

69,8 %

43,1 %

Мигранти от държави извън
ЕС

72,2 %

49,3 %

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Риск от експозиция на COVID-19 сред местните работници и сред
работниците мигранти
Тъй като е достъпна по-малко литература относно разликата в риска от експозиция на COVID19 за местните граждани и за мигрантите, в настоящия раздел предоставяме допълнителна
подробна информация относно повишената експозиция на мигрантите на този нов свързан с
работата здравен риск и относно начина, по който той е разпределен сред работниците
мигранти, в сравнение с местните работниците.
Както е показано на фигура 3, в повечето европейски държави процентът на работниците
мигранти, заемащи работни места с повишен риск от експозиция на COVID-19 е по-голям от
процента на местните работници, заемащи работни места със същия риск от експозиция. Има
няколко изключения: в 7 от 30 държави, местните работници, са изправени пред по-висок риск
от експозиция на COVID-19 от работниците мигранти, а в три държави процентът им е почти
еднакъв (Швейцария, Латвия и Полша). Тези вариации в отделните държави могат да бъдат
обяснени с разликите в промишлената структура и концентрацията на работници мигранти в
различните сектори и професии в отделните държави.
Фигура 3: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от COVID-19 по произход и
държава (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

ES CY IT IS GR PT NO BG SE FI IE FR HU EU UK DK HR AT NL DE CZ CH BE SK LT LV EE RO LU PL SI
Работници мигранти

Местни работници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Както при местните работници, така и при работниците мигранти, работниците от женски пол са
изправени пред най-висок риск от експозиция на COVID-19 (Таблица 6). Въпреки това поради
силното присъствие в Европа на работници мигранти от мъжки пол, заемащи
нискоквалифицирани работни места в сектора на търговията, транспорта и в сектора на
услугите, които са също така сектори с висок риск от експозиция на COVID-19, разликата по
отношение на експозицията между работниците мигранти и местните работници е по-голяма
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сред работниците от мъжки пол, отколкото сред работниците от женски пол. В действителност
процентът на мигрантите от мъжки пол, заемащи работни места, свързани с висок риск от
експозиция на COVID-19, е със 7 процентни пункта по-висок от процента на работниците от
мъжки пол, които са местни работници (39 % спрямо 32 %), като тази разлика се увеличава до
10 процентни пункта, когато става въпрос за мигранти от държави извън ЕС. Разликата между
работниците мигранти от женски пол и местните работници от женски пол, заемащи работни
места, свързани с висок риск от експозиция на COVID-19 е само около 2 процентни пункта, и е
отрицателна, що се отнася до работниците мигранти от ЕС от женски пол (-2 процентни пункта);
обаче разликата е 5 процентни пункта, при сравнение на местните работници от женски пол и
работниците мигранти от женски пол от държави извън ЕС.
Таблица 6: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID19, по произход и пол (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и
Обединеното кралство

Произход на работниците

Жени

Мъже

Местни работници

54,9 %

31,5 %

Работници мигранти:

56,8 %

38,9 %

Мигранти от ЕС

52,7 %

34,5 %

Мигранти от държави извън
ЕС

59,5 %

41,4 %

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

В (Таблица 4) е показано, че разпространението на риска от експозиция на COVID-19 намалява
значително с повишаването на възрастта на работника, като достига своя минимума при
възрастовата група 40—49, след което се повишава, но с по-бавно темпо. При разграничаването
на местните работници от работниците мигранти (Фигура 4), виждаме, че при групата на
работниците мигранти U-образната форма е по-силно изразена, като минималното
разпространение се постига по-рано — при възрастовата група 30—39. Освен това разликата в
риска за местните работници и за работниците мигранти се увеличава с възрастта.
Резултатите най-вероятно са свързани с концентрацията на работници мигранти от всички
възрастови групи на конкретните типове работни места, включващи по-висок риск от заразяване
с COVID-19, докато при местните работници, присъствието на работни места, свързани с висок
риск от експозиция на COVID-19, е особено разпространено сред по-младите работници.
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Фигура 4: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID-19,
по произход и възрастова група (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и
Обединеното кралство
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

15-19

20-29

30-39

Работници мигранти

40-49

50-59

60+

Местни работници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Предвид квалификационното равнище на работниците 13, както при местните работници, така и
при работниците мигранти, се установява по-висок риск от експозиция сред
средноквалифицираните работници, включително сред работниците както от категорията на
нискоквалифицираните работници, полагащи умствен труд (като например деловодители и
служители, заети с търговия), така и от категорията на квалифицираните работници,
извършващи ръчен труд. Това също така е и категорията квалификации, в която разликата в
риска за работниците мигранти и за местните работници, е най-голяма (Фигура 5). Рискът от
експозиция на COVID-19 е сходен за местните работници и за работниците мигранти в
категорията на квалифицираните работници, включваща висококвалифирцирани служители,
полагащи умствен труд, като специалисти и техници; значителна разлика обаче, при която
работниците мигранти е по-вероятно да бъдат изложени на висок риск, се установява в
категорията на нискоквалифицираните работници, която включва нискообразовани работници,
заети в професии, неизискващи специална квалификация.

13

Вж. бележката под линията 11. Разпределяме квалифицираните работници в основни групи 1, 2 и 3 съгласно ISCO-08;
средноквалифицираните работници — в основни групи 4, 5, 6, 7 и 8 съгласно ISCO-08, а неквалифицираните работници
— в основна група 9 съгласно ISCO-08.
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Фигура 5: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID-19,
по произход и квалификационно равнище (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия,
Исландия и Обединеното кралство
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Квалифицирани работници

Средноквалифицираните
работници

Работници мигранти

Неквалифицирани работници

Местни работници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Разглеждайки вида на договора като мярка за условията за работа, установяваме, че поголемите разлики между работниците мигранти и местните работници, се откриват сред
самостоятелно заетите лица (със и без служители) и сред семейните работници, сред които
повече от половината работници мигранти заемат работни места с висок риск от експозиция на
COVID-19. Възможно обяснение за тези констатации е, че по-голям процент от работниците
мигранти, които са самостоятелно заетите лица и семейни работници, са заети в сектора на
ресторантьорството и хотелиерството и в сектора на търговията, в които рискът от експозиция
на COVID-19 е сравнително висок. Например 10 % от работниците мигранти, които са
самостоятелно заетите лица и семейни работници, са заети в хотелиерството и
ресторантьорството, в сравнение с 4,7 % от местните работници, заети в тези сектори.
Интересно е, че процентите на наетите на срочен трудов договор и заемащи работни места с
висок риск от експозиция на COVID-19 местни работници и работници мигранти, са сходни
(Фигура 6), което допълнително потвърждава факта, че COVID-19 представлява най-вече риск
за вече уязвимите групи работници, например работниците на несигурни работни места.
Фигура 6: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID-19,
по произход и вид на трудовия договор (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия,
Исландия и Обединеното кралство
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Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.
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След избухването на пандемията от COVID-19, работата от дома се превърна в най-често
срещаното решение за запазване на работни места и за свеждане до минимум на риска от
заразяване. Естеството на много от професиите обаче прави трудно и дори невъзможно тяхното
упражняване на места, различни от обичайното работно място. Такова е положението предимно
и за много дейности, включващи пряк контакт с обществеността, които също така излагат
работниците на по-висок риск от експозиция на вируса.
Приемайки определението на понятието „пригодност за работа от разстояние“, използвано от
Sostero et al. (2020 г.) 14, на Фигура 7 представихме във вид на графика поотделно процента на
работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция, процента на работниците,
изпълняващи служебни задължения, които не могат да бъдат изпълнявани от дома (работни
места, които не са пригодни за работа от разстояние), както и процента на работниците,
изпълняващи служебни задължения, които са напълно или частично пригодни за работа от
разстояние. Имайте предвид, че двата типа работни места — работните места с висок риск от
експозиция на COVID-19 и работните места, пригодни за работа от разстояние, не са взаимно
изключващи се, тъй като работните места, пригодни за работа от разстояние определят
концептуална категория от работни места, на които служебните задължения могат да бъдат
изпълнявани от дома и които, когато се изпълняват от дома, са свързани с по-нисък риск от
експозиция. Вместо това индексът на риска от експозиция на COVID-19 определя онези работни
места, на които изпълнението на служебните задължения в нормални обстоятелства, е свързано
с по-висок риск от заразяване с COVID-19.
Процентът на работниците мигранти е по-висок от процента на местните работници, заемащи
работни места с висок риск от експозиция на COVID-19, за които служебните задължения не
могат да бъдат изпълнявани от дома, докато процентът на работниците мигранти, заемащи
работни места, пригодни за работа от разстояние, е по-нисък. Отново, по-високото ниво на
уязвимост на работниците мигранти възниква в този аспект.
Фигура 7: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID-19,
по произход и пригодност за работа от разстояние (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария,
Норвегия, Исландия и Обединеното кралство
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Работни места, които не са пригодни за работа от
разстояние
Работници мигранти

Работни места, които са пригодни за работа от
разстояние
Местни работници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

14

Sostero et al. (2020 г.) предоставят стойности от 0 до 1 на индекса за техническата пригодност за работа от разстояние
за120-те единици съгласно ISCO-08, които са с тризначен цифров код. Считаме професиите със стойност на индекса,
равна на 1, за пригодни за работа от разстояние, а професиите със стойност на индекса по-малка от 1 — за непригодни
за работа от разстояние.
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Работниците мигранти и двойната тежест на риска
Като последна стъпка от нашия анализ на Фигура 8 представяме разпределението на местните
работници и работниците мигранти, заемащи работни места, които се характеризират с
различни комбинации от рискове от експозиция на МСС и COVID-19.
Фокусирайки се върху категорията, която поражда най-много тревоги, а именно категорията на
работните места, свързани с висок риск от експозиция както на МСС, така и на COVID-19,
констатираме, че работниците мигранти са свръхпредставени спрямо местните работници.
Повече от един от четири работници мигранти заемат работно място с „двойната тежест на
риска“, докато по-малко от един от шест местни работници заемат такова работно място (28 %
в сравнение със 17 %).
Обратно, работниците мигранти са слабо представени в най-благоприятната категория работни
места — тези с нисък риск от експозиция както на МСС, така и на COVID-19. В този случай 11 %
от работниците мигранти заемат такива работни места, в сравнение със 17 % от местните
работници. Не се откриват разлики в „категорията с нисък риск от експозиция на COVID-19 и
висок риск от експозиция на МСС“, като това е категорията, която включва най-голям процент
местни работници и работници мигранти; разлика спрямо местните работници се установява при
работните места, за които се отчита нисък риск от експозиция на МСС и висок риск от експозиция
на COVID-19.
Интересно е ,че най-голяма разлика между работниците мигранти и местните работници се
открива в най-лошата ситуация, тоест на работните места с висок риск от експозиция по
отношение и на двете измерения. Процентът на местните работници, заемащи тези работни
места е с 11 процентни пункта по-нисък от процента на работниците мигранти, заемащи тези
работни места (17 % местни работници спрямо 28 % работници мигранти).
Фигура 8: Процент на работниците, заемащи работни места с висок и нисък риск от експозиция на
COVID-19 и МСС, по произход (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и
Обединеното кралство
50%
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43%

40%
28%
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0%

Нисък риск от експозиция Висок риск от експозиция Нисък риск от експозиция Висок риск от експозиция
на МСС
на МСС
на МСС
на МСС
Нисък риск от експозиция на COVID-19
Работници мигранти

Висок риск от експозиция на COVID-19
Местни работници

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Допълнителното разграничаване според държавата по произход, Таблица 7 показва, че в найголяма степен изложени на риск са работниците мигранти от държави извън ЕС. Почти всеки
трети работник мигрант от държава извън ЕС заема работно място, свързано с висок риск от
експозиция на МСС и с висок риск от експозиция на COVID-19.
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Таблица 7: Процент на работниците, заемащи работни места с висок риск от експозиция на COVID19 и МСС, по произход (ЕС-27 (с изключение на Малта), Швейцария, Норвегия, Исландия и
Обединеното кралство

Произход на работниците

Работници, за които рискът от
експозиция на COVID-19 и МСС е
висок

Местни работници

17,3 %

Работници мигранти от ЕС

24,6 %

Работници мигранти от държави извън ЕС

30,5 %

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г.

Вече проведените изследвания потвърждават, че работниците мигранти са една от найуязвимите групи в Европа: те често биват наемани на нископлатени, несигурни работни места;
често работят по-дълго или имат необичайно работно време; и също така често работят при
небезопасни условия на труд, като обучението им по БЗР е недостатъчно. Поради работните
места, на които те често са обект на сегрегация, и секторите, в които най-често биват наемани
на работа, COVID-19 засилва вече съществуващите сериозни здравни рискове, пред които са
изправени работниците мигранти в Европа. Нашите резултати потвърждават предварителните
данни за това, че пандемията засилва съществуващите неравенства, засягайки една от найуязвимите групи на пазара на труда дори още по-силно.
Освен това допълнителните аспекти на живота, който водят работниците мигранти допринасят
за тяхната уязвимост по отношение на вируса. По-високата им експозиция на риск от COVID-19,
която всъщност не се ограничава до сферата на трудовата им заетост, а е свързана с много
други сфери, сред които пренаселените жилища безспорно е един от най-важните аспекти на
усилването на въздействието на пандемията върху здравето. В полето по-долу са представени
някои данни във връзка с този въпрос.

ПОЛЕ — рискът от COVID-19 излиза извън работното място:
жилищни условия за работниците мигранти и за местните
работници
Работната среда е източник на голяма част от преките социални взаимодействия, които са част
от ежедневието на всеки работещ човек. Както е показано по-горе, рискът от заразяване с
COVID-19 зависи от специфичните характеристики на съответното работно място, включително
от физическата близост с други работници и от това колко интензивни и чести са социалните
взаимодействия на работното място. Въпреки това работните места не са единствената
споделена среда в ежедневието. Всъщност жилищното настаняване е друг важен аспект на
условията на живот на отделните лица, който може да окаже влияние върху експозицията на
инфекциозни болести. В допълнение към характеристиките на работното място и професията,
анализирани по-горе, лошите жилищни условия, например пренаселените жилища и голямата
гъстота са други важни определящи фактори за риска от експозиция на COVID-19.
Използвайки данни от Европейското проучване на доходите и условията на живот (SILC) на
Евростат от 2018 г. в настоящото поле предоставяме доказателства, че условията на живот на
работниците мигранти 15 също допринасят за тяхната уязвимост по отношение на риска от
заразяване с COVID-19.
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Фокусираме се върху условията на живот на заетото население, за да разгледаме същото население в останалата
част от анализа. Използваме микроданните от моментното състояние за 2018 г., тъй като данните за 2019 г. не са
налични за всички държави във версията от ноември 2020 г. Изключваме Сърбия (RS) от анализа, с цел съгласуваност
с държавите, които са включени в EU-LFS. За установяване на заетите лица използваме променлива, наречена „статут
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На първо място, големите домакинства (измерени според броя на членовете, живеещи в едно и
също жилище) са по-често срещани сред работниците мигранти. Всъщност процентът на
работниците мигранти, живеещи в домакинства с един човек е по-нисък от процента на местните
работници (13,8 % в сравнение с 14,2 %), докато процентът на работниците мигранти, живеещи
в домакинства, съставени от пет или повече членове, е по-висок(13,6 % в сравнение с 10,2 %).
Въпреки че може да послужи за приблизителна оценка на вероятността от предаване на COVID19 в рамките на домакинството, измерението „домакинство“ не е достатъчен показател за
жилищната ситуация, що се отнася до възможността за самоизолация и за намаляване на
разпространението на вируса след заразяване.
Данните от EU-SILC предоставят изчислена променлива за пренаселеността 16, която
съответства на нашите аналитични цели. Установяваме, че в Европа 13,3 % от заетото
население (малко под 30 милиона европейски работници) живеят в пренаселени домакинства.
Техният дял е по-голям сред работниците мигранти — 18,2 % от тях живеят в пренаселено
домакинство (около 5 милиона лица). Мигрантите съставляват повече от 11 % от всички
работниците, но съставляват 16 % от работниците, засегнати от пренаселеността.
Накрая, между местните граждани и мигрантите в Европа съществува много голяма разлика по
отношение на състава на домакинствата. Болестността в семейства с поне едно дете е по-висока
сред семействата на мигрантите (48 %) отколкото сред семействата на местните граждани
(40,9 %).
Таблица 8: Показатели за пренаселени условия за работниците, по произход

Домакинство с един човек
Домакинства, съставени
членове
Пренаселени
Евростат)

от пет

домакинства

Домакинства с поне едно дете

или повече

(определение

на

Работници
мигранти

Местни работници

13,8 %

14,2 %

13,6 %

10,2 %

18,2 %

12,6 %

48,0 %

40,9 %

Източник: Изчисленията на авторите, основаващи се на микроданни от моментното състояние, предоставени от EUSILC за 2018 г., версия от ноември 2020 г.

Тези три фактора — измерението „домакинство“, пренаселеност и многоообразие на
домакинствата — могат да допринесат за по-висок риск от заразяване на работниците мигранти
в Европа, засилвайки вече отбелязаната по-висока експозиция на COVID-19 на работното място.

Заключения и препоръки по отношение на политиките
Основните констатации в настоящия документ за обсъждане показват, че при еднакви
характеристиките на професията, висок риск от експозиция на COVID-19 се наблюдава по-често
сред работниците мигранти, отколкото сред местните работници. Най-големите разлики според
миграционния статут бяха установени при по-възрастните работници (възраст ≥ 40),
средноквалифицираните или неквалифицираните работници, семейните работници или
самостоятелно заетите лица, както и по отношение на комбинацията от висок риск от експозиция
на активност“ (PX050), с която за всяко лице, участващо в проучването се определя преобладаващ статут на пазара
на труда, наблюдаван през референтния период за доходите. Класифицираме отделните лица като местни граждани
или като имигранти в зависимост от държавата на раждане (PB210).
16
Евростат 2017 г. ((2017)) определя „дадено лице като лице, живеещо в пренаселено домакинство, ако в домакинството
няма минимален брой стаи, включващ: една стая за домакинството; една стая за всеки две лица, живеещи в
домакинството; една стая за всяко несемейно лице на възраст 18 години или повече; една стая за всеки две несемейни
лица от един и същи пол на възраст между 12 и 17 години; една стая за всяко несемейно лице на възраст между 12 и
17 години, което не попада в предходната категория; една стая за всеки две деца на възраст под 12 години“.
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на COVID-19 и МСС. Тези резултати съответстват на, и допълнително потвърждават, наличните
изследвания, които показват, че е вероятно пандемията от COVID-19 да окаже
непропорционален ефект върху здравето, икономическите и социалните резултати за
мигрантите.
Доказателствата сочат, че лошите условия на труд, несигурната заетост, cезонната работа,
възможността за неофициални договорености и за натрупването на дългове към
работодателите, оказват негативно въздействие върху здравния статус и качеството на живот
на работниците мигранти, увеличавайки риска от отрицателен изход, включително тежко
заболяване и смърт (СЗО 2015 г.).
Освен това мигрантите са изложени на по-високи равнища на много от рисковите фактори и
уязвимости, свързани с COVID-19, включително на повишена експозиция на вируса, дължаща се
на високорисковите професии и пренаселените жилища. Настоящият анализ подчертава начина,
по който характеристиките на работните места, заемани предимно от мигранти в Европа,
работните места, на които се изискват високи нива на физическа близост с други работници,
клиенти и пациенти, ги излагат на по-висок риск от заразяване с COVID-19 от местните
работници. Подгрупите, например мигрантите от държави извън ЕС, жените мигранти и
нискоквалифицираните работници са тези, за които рискът от експозиция на COVID-19 е найвисок, което засилва съществуващите уязвимости и неравенства, както и поради факта, че
работниците мигранти е по-вероятно да продължат да работят докато са болни, от страх да не
загубят работата си или да не бъдат лишени от заплащане, което влошава и увеличава
продължителността на инфекцията. По-голямата уязвимост на мигрантите се трансформира в
по-висока болестност от тежки заболявания и смъртни случаи за тази специфична група
работници, както сочат данните на Националната статистическа служба (НСС), показващи
повишен риск от смъртни случаи за професиите, неизискващи специална квалификация и за
работниците от малцинствените етнически групи (НСС, 2021 г.).
Освен това тези фактори се комбинират с по-лошия достъп до здравни услуги и до здравна
информация поради езиковите бариери, както и с намалените права на здравно обслужване във
връзка с имиграционния им статут. Работниците мигранти е по-вероятно да живеят в
пренаселени домакинства, съставени от по-голям брой членове, включително деца.
Комбинацията от тези фактори излага мигрантските семейства на дори по-висок риск и прави
по-трудно прилагането на ефективни карантинни мерки по отношение на определени членове
на домакинството, при необходимост.
Предоставяме и доказателства, че е вероятно пандемията от COVID-19 да изостри други
съществуващи уязвимостите по отношение на свързаните със здравето рискове за работниците
мигранти и по-специално по отношение на рисковете от МСС.
Въз основа на нашия анализ, оценяваме приблизително, че 9 200 000 работниците мигранти в
30 европейски държави са изложени на много висок риск от експозиция както на COVID-19, така
и на МСС, 60 % от които са мигранти от държави извън ЕС. Следователно приблизително един
от трима мигранти от държави извън ЕС и един от четирима мигранти от ЕС заемат работни
места с двоен риск от експозиция в сравнение с един от шест местни работници, заемащи такива
работни места.
Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, 2020 г.), в много
държави от ЕС „мигрантите платиха по-висока цена по отношение на заболеваемостта от
COVID-19, по отношение на по-високата смъртност, въпреки по-младата си възраст“. С оглед на
настоящата пандемия от COVID-19, която все още засяга Европа, е важно да бъдат прилагани
ответни политически мерки за смекчаване на въздействието върху здравето и трудовата заетост
на мигрантите. Според СЗО (2015 г.), ако не съществуват подходящи политики или, ако тези
политики са неефективни, здравето на мигрантите може бързо да се влоши.
Разглеждането обаче единствено на негативния ефект от COVID-19 върху здравето на
работниците може да не бъде уместно или достатъчно. Както вече беше посочено, всъщност за
по-доброто разбиране на сложните рискове от експозиция и на здравните рискове, както и с цел
цялостно подобряване на управлението на риска за здравето и безопасността, рамката за
кумулативна оценка на риска (CRA) изглежда най-уместното решение (Alahmad et al., 2020 г.).
Тази рамка потвърждава, че експозицията на един единствен стресов фактор, който има
химически или нехимически характер, рядко се наблюдава в условия на изолация (Fox et al.,
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2018 г.). С оглед на горепосочените резултати, рамката за кумулативна оценка на риска изглежда
особено подходяща по отношение на експозицията на работното място на заразно заболяване
като COVID-19, което не е вследствие на други стресови фактори, особено сред мигрантите.
Предвид продължаващата пандемия от COVID-19 работодателите и органите следва
приоритетно да разглеждат свързаните с работното място и здравето потребности на
работниците мигранти, по отношение на които рискът от експозиция на COVID-19 засилва
съществуващите сериозни здравни рискове, пред които са изправени. Не е възможно една
единствена интервенция да разреши всички посочени проблеми; по-скоро е необходим набор от
интервенции за справяне с тях. Накратко представяме някои от тях по-долу 17.
Здравословни и безопасни условия на труд за мигрантите. Въпреки че мигрантите може би
са по-здрави от приемащата ги общност (така наречения „ефект на здравия работник — ЕЗР“),
заемането на работни места с лоши условия на труд (мръсни, опасни и трудоемки работни
места) в повечето европейски държави оказва неблагоприятно въздействие върху здравето и
безопасността на работните им места. Според Simon et al. (2015 г.), здравния статус на
работниците мигранти се повлиява от лошите условия на труд, високата експозиция на
професионални рискове (опасни работни места, недостатъчно обучение в областта на
безопасността), по-ниски заплати, ограничени законни права и ограничен достъп до здравни
услуги. Рискът от трудови злополуки е по-висок сред трудовите мигранти отколкото сред
немигрантите, като най-често срещаните свързани с работата здравословни проблеми,
съобщавани сред трудовите мигранти включват мускулно-скелетни, респираторни и психични
здравословни проблеми. При липсата на конкретни мерки, които да бъдат прилагани по
отношение на работниците мигранти, настоящата пандемия от COVID-19 може допълнително да
изостри тяхната уязвимост. Важно е работодателите, когато въвеждат мерки за премахване или
минимизиране на експозицията на работниците на COVID-19, да вземат предвид специфичните
характеристики на работниците мигранти, по-специално наличието на езикови бариери.
Недостатъчните езикови познания могат действително да окажат негативно въздействие върху
налагането на колективни и индивидуални превантивни мерки, както и върху способността за
предприемане на превантивните мерки за борба с COVID-19. Например повечето от
предложените мерки, разработени на национално и международно равнище18 не могат лесно
да бъдат изпълнявани от мигрантите, ако те не са достъпни и на техния собствен език. Освен
това предложената мярка за ограничаване на физическото взаимодействие с клиентите чрез
поръчки от разстояние (онлайн или по телефона) не може да бъде изпълнявана от работници с
ниско ниво на езиковите познания. Поради това работодателите следва да положат всички
необходими усилия за премахване на съществуващите езикови бариери, с цел осигуряване на
пълен достъп до здравеопазване и безопасни условия за работниците, говорещи различни
езици. В допълнение, с оглед на наличието на ваксини срещу COVID-19, според предложенията
на Стратегическата консултативна група по въпросите на имунизацията към Световната здравна
организация при разпределянето на ваксините срещу COVID-19 правителствата следва да
отдадат приоритет на работниците мигранти с ниски доходи, на незаконните мигрантите и на
онези, за които е невъзможно да спазват социално дистанциране, включително на онези, които
живеят в лагери и подобни на лагери места (СЗО, 2021 г.).
Комуникация. С цел ограничаването на разпространението на вируса, работодателите (и
правителствата) трябва да предоставят на мигрантите навременна и точна информация относно
пандемията и разпространението на вируса. От особена важност е мигрантите да имат достъп
до съобщенията относно COVID-19, включително относно мерките в областта на здравето,
налични на местно равнище и относно медицинските услуги. ОИСР (2020 г.) предоставя списък
с примери за информационни кампании, насочени към мигрантите посредством многоезични
уебсайтове и други онлайн платформи и инструменти.
Мерки за подкрепа на икономиката и заетостта. Работниците мигранти са особено уязвими
на пазара на труда: техните договори, които често са временни, им осигуряват по-ниско равнище
на социална закрила от предоставяната на местните работници (Fasani и Mazza, 2021 г.;
Институтът за развитие на отвъдморските страни и територии (ODI) предоставя интересен списък с примери за
реформи, нови инициативи и кампании от целия свят, касаещи приноса на мигрантите за действията в отговор на
COVID-19, в областта на здравеопазването и извън нея (https://www.odi.org/).
18
Вж. например „COVID-19: Ресурси за работното място“ на EU-OSHA: https://osha.europa.eu/bg/themes/covid-19resources-workplace
17
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Quaranta et al., 2021 г.); те получават по-ниски работни заплати от местните работници; и е помалко вероятно да могат да изпълняват своите служебни задължения от дома по време на
пандемията (Sostero et al., 2020 г.). Ефектът от тези (и вероятно от други) комбинирани
уязвимости означава, че работниците мигранти са изложени на високо ниво на риск за доходите
поради икономическата криза след COVID-19, тъй като рискуват да изгубят работните си места
и не могат да разчитат на лични спестявания. Организацията на обединените нации изчислява,
че приблизително 30 % от работниците в секторите, които са силно засегнати от загубата на
работни места вследствие на извънредното положение в държавите от ОИСР, са родени в
чужбина (ООН, 2020 г.). Поради това е изключително важно да се гарантира, че мерките за
социално-икономическа подкрепа достигат до работниците мигранти, както посредством
разширяване на достъпа до на мигрантите до съществуващите програми за социално
подпомагане, така и посредством създаване на нови схеми, които са насочени конкретно към
чуждестранните работници (Moroz et al., 2020 г. 19).
Жилищни условия. Както е посочено в настоящия документ, има тенденция към
свръхпредставеност на мигрантите в пренаселените колективни жилища, което възпрепятства
изпълнението на превантивните мерки, като например социалното дистанциране. Следва да се
гарантира, че жилищните условия съответстват на санитарните норми, по-специално в случаите
на мигрантите, живеещи в колективни жилища, като например лицата, търсещи убежище,
сезонните работници и работниците мигранти, настанени в трудови лагери за мигранти (ОИСР,
2020 г.; МОМ, 2020b). Жилищните условия са особено важни в контекста на предотвратяването
на COVID-19, като една от широко предлаганите мерки е преминаването към работа от
разстояние. Дистанционната работа, ако не е възпрепятствана от съдържанието на самите
дейности, би била трудна за изпълнение и дори невъзможна за изпълнение за мигрантите,
живеещи в неподходящи жилищни условия.
Мерки за борба с дискриминацията. Пандемията от COVID-19 крие рискове от увеличаване на
дискриминацията чрез фалшиви новини, невярна информация и политизиране на проблемите,
като всички те са силно осезаеми в несигурни и тревожни времена (МОМ, 2020a). Освен това,
въпреки че се доказа, че работниците мигранти са от съществена важност за запазване на
функционирането на европейските икономики (Fasani и Mazza, 2021 г.), съществува риск от това
икономическите последици от извънредното положение във връзка с COVID-19 да изострят
изключването и неравенствата на пазара на труда, засягайки най-уязвимите лица, включително
работниците с мигрантски произход.
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Приложение — Подробна информация относно
процедурите, използвани за изчисляване на риска от
експозиция на COVID-19и МСС
Както е описано по-горе, индексите за риска от експозиция на COVID-19 и МСС се базират на
Indagine Campionaria sulle Professioni — италианско проучване в областта на трудовата заетост,
което стриктно спазва структурата на проучването на американската система O*NET.
Използвахме подробната информация относно задачите от това проучване, за да
класифицираме много прецизно професиите (повече от 750 професии, които са обозначени с
петзначен цифров код в класификацията на професиите в Италия) като професии, с или без
експозиция на COVID-19 и МСС, въз основа на равнището на стойностите на променливите,
описани в Таблица 1.
За да предоставим възможност за международен анализ, трябваше да обвържем тази
информация с EU-LFS. Тъй като в EU-LFS професиите са представени на ниво тризначен
цифров код, трябваше първо да агрегираме данните от класификацията на професиите — да
групираме 798 единици с петзначен цифров код в 119 20 единици от Международната стандартна
класификация на професиите (ISCO) с тризначен цифров код, използвайки официалната
таблица за преобразуване, публикувана от Националния статистически институт на Италия
(ISTAT). За да агрегираме (съберем и групираме) професиите с петзначен цифров код в
професии с тризначен цифров код, претеглихме всяка група с тризначен цифров код спрямо
относителния ѝ дял на трудовата заетост във всяка професия с петзначен цифров код,
основавайки се на скорошни статистически данни относно икономически aктивното население в
Италия.
За всяка професия с тризначен цифров код, за да създадем дихотомен показател (нисък/висок)
както за риска от експозиция на МСС, така и за риска от експозиция на COVID-19, действахме
както следва: По отношение на риска от експозиция на МСС представихме поотделно
разпределението на седемте компонента, изброени в Таблица 1, и получихме стойностите в
Таблица Таблица 9. Както е показано в таблицата, стойностите, разпределени по седемте
аспекта на работните места, се движат в широки граници и варират, което затруднява
определянето на един единствен праг, който да бъде показателен за всички тях. Поради това
решихме да определим прага на осмия децил от разпределението за всеки аспект, като този
праг представлява критичната стойност за разпределянето на професиите в две различни
рискови групи.
Така, използвайки тази процедура, класифицирахме 120-те професии, които съгласно ISCO са с
тризначен цифров код в две категории: (i) професии с по-висок риск от експозиция на МСС, ако
някои от седемте компонента на работното място е над прага, определен на осмия децил; и (ii)
професии с по-нисък риск от експозиция на МСС, тоест останалите професии.
Таблица 9: Разпределение на променливите от проучването ICP, използвани за характеризиране на
риска от експозиция на МСС

20

Променливите от проучването ICP за
установяване на МСС

1-ви
деци
л

Средна
стойнос
т

Медианн
а
стойност

8-ми
деци
л

9-ти
деци
л

Стандартн
о
отклонени
е

Eкспозиция на вибрации при изпълнение
на служебните задачи

0,0

7,6

0,6

7,6

29,6

155,9

Работа в уморителни или болезнени пози
на тялото

2,8

34,3

33,5

59,9

72,4

255,5

Професиите във въоръжените сили не са включени.
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Работниците трябва да прилагат мускулна
сила за дърпането, бутането,
преместването или носенето на тежки
товари.

1,3

28,7

22,9

47,5

66,9

241,3

Стоене в изправено положение
продължителен период

13,4

48,6

49,7

79,3

82,2

272,6

Коленичене, клякане

2,0

29,4

25,5

48,0

65,0

246,4

Повтарящи се движения на ръката или
рамото

12,5

44,1

44,7

67,7

74,9

220,2

Работа с екранно оборудване

11,2

43,1

44,2

68,0

73,3

248,2

през

Източник: Изчисления на авторите, основаващи се на данни от ICP

По отношение на риска от експозиция на COVID-19 успяхме да класифицираме професиите въз
основа на един единствен праг. По-специално, по отношение на всяка професия с тризначен
цифров код, винаги, когато някой показател на четирите компонента, представени в Таблица 1 е
по-висок от определения праг 59, класифицираме съответната професия като професия с повисок риск от експозиция на COVID-19. По този начин накрая получихме две макрокатегории
професии: професиите, за които рискът е нисък по отношение на всички четири измерения
(професии с нисък риск от заразяване) и професии, които вместо това показват високи стойности
по отношение на поне един от четирите броя параметри, изброени по-горе (професии с висок
риск от заразяване). Тази процедура вече е използвана и е дала надеждни и интересни
резултати в Италия при проучването, проведено от Quaranta et al. (2021 г.).
В Таблица 10 е показан пълният списък с професиите според четирите типа риск.
Таблица 10: Класификация на професиите по равнището на риска от експозиция на МСС и COVID-19

Риск от експозиция на МСС = нисък

Риск от експозиция на МСС = нисък

Риск от COVID-19 = нисък

Риск от COVID-19 = висок

Код
съгласно
ISCO-08

Професия

Код
съгласно
ISCO-08

Професия

111

Законодатели и висши служители

143

Ръководители на други услуги

112

Управителни директори и изпълнителни
директори

221

Лекари

Ръководители на звена за продажби,
маркетинг и развойна дейност

226

Други здравни специалисти

232

Учители в системата за
професионално образование и
обучение

122
132
134
241
261

Ръководители в преработващата и
миннодобивната промишленост,
строителството и дистрибуцията.

233
234

Учители в средни училища

265

Ръководители в областта на професионалните
услуги

235

Учители в детски градини, в начални
и основни училища

332

Финансови специалисти

263

Друг педагогически персонал

333

Юристи

312

334

Творци и изпълнители

Специалисти по обществени науки и
религиозни духовници

335

Посредници в търговията и продажбите

313

Приложни специалисти с контролни
функции в миннодобивната и
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432

Посредници в бизнес услугите

321

441

Административни приложни специалисти

325

731

Приложни специалисти в държавната
администрация

341

732

преработващата промишленост и
строителството.
Техници по контрол на
производствени процеси

343

Приложни специалисти в
медицината и фармацията

Персонал, водещ стокови и транспортни
документи

753

Друг помощен административен персонал
Занаятчии
Печатари и сродни на тях
Работници по производство на облекло и
сродни на тях

422

Други приложни специалисти в
здравеопазването

515

Приложни специалисти по
юридически, социални дейности,
културни и религиозни дейности.

522
541

Приложни специалисти в областта
на изкуствата, културата и
кулинарството
Персонал, информиращ клиенти
Домакини и икономи
Продавачи в магазини
Персонал, осигуряващ защита и
сигурност

Риск от експозиция на МСС = висок

Риск от експозиция на МСС = висок

Риск от COVID-19 = нисък

Риск от COVID-19 = висок

Код
съгласно
ISCO-08
121
131
133
211
212
213
214
215
216
231
242
243
251
252
262
264
311

Професия
Ръководители в бизнес услугите и
административните дейности
Ръководители в селското, горското и рибното
стопанство
Ръководители в областта на осигуряването на
информационни и комуникационни технологии
Специалисти по физически и химически науки
и науки за земята
Математици, актюери и статистици

Код
съгласно
ISCO-08

Професия

141

Управители на хотели и ресторанти

142

Ръководители в търговията на едро
и дребно

225
315
322
324
342
352

Специалисти по естествени науки
Специалисти по технически науки
Инженери по електротехнологии

421
511

Административни специалисти
Специалисти по продажби, маркетинг и връзки
с обществеността
Разработчици на софтуер и софтуерни
приложения

Корабни и авиационни специалисти
Помощник-медицински сестри и
помощник-акушери
Ветеринарни техници и асистенти
Спортисти и работещи в областта
на спорт
Техници по радио-, телевизионна и
далекосъобщителна техника
Касиери, инкасатори и сродни на тях

Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери
Преподаватели в университети, колежи и
други висши училища

Ветеринари

512
513
514
521

Обслужващ персонал в транспорта
Готвачи
Сервитьори и бармани
Фризьори, козметици и сродни на
тях

523
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314

Специалисти по бази данни и мрежи

524

331

Библиотекари, архивисти и уредници

531

351

Писатели, журналисти и езиковеди

532

411

Приложни специалисти във физическите и
техническите науки

622

412
413
431
516
611
612
613
621
712
713
721
722
723
741
742
752

Природонаучни техници и сродни на тях
специалисти
Приложни специалисти по финанси и
математика
Техници в областта на информационните и
комуникационните технологии и обслужване на
потребители
Общи административни служители
Секретари с общи функции
Оператори на организационна техника
Персонал, водещ счетоводни сметки и
документи
Друг персонал, зает в сферата на
персоналните услуги
Градинари и растениевъди

711
751
814

Продавачи на пазари и амбулантни
търговци
Касиери и продавачи на билети
Друг персонал, зает с търговия
Персонал, грижещ се за деца и
помощници на учители
Персонал, полагащ здравни грижи
за хора
Риболовци, ловци и трапери

817

832
835
911 21
912
931

941
952

Строители на сгради и сродни на
тях
Работници по производство на
храни и сродни на тях
Машинни оператори в
производството на каучук,
пластмаси и хартия
Машинни оператори в
дървообработващата и хартиената
промишленост
Водачи на моторни превозни
средства

Животновъди

Палубни моряци и сродни на тях

Производители на смесена (животновъдна и
растениевъдна) продукция

Домашни чистачи и помощници

Горски работници и сродни на тях

Миячи на превозни средства,
прозорци, перачи и сродни на тях

812

Работници по довършителни работи в
строителството и сродни на тях

Работници в миннодобивната
промишленост и строителството

813

Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях

815

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на
метални конструкции

Помощници при приготвянето на
храни

754
811

816
818
821
831
833
834
9112
921
932

Ковачи, производители на инструменти и
сродни на тях

Улични продавачи на нехранителни
стоки

Машинни механици и монтьори
Работници по инсталиране и ремонт на
електрически съоръжения
Работници по инсталиране и ремонт на
електронни и телекомуникационни
съоръжения
Работници по обработка на дърво, мебелисти
и сродни на тях

933

21

За да отделим „Домашните чистачи и помощници“, фигуриращи под код 911 от ISCO, при които има високо равнище
на характеристиката „полагане на грижи“, която е взаимно свързана с висок риск от експозиция на COVID-19 от
„Чистачи и помощници в хотели и учреждения“, направихме проверка по отношение на сектора на икономическата
дейност, в който са заети работниците и взехме предвид сектора „T — Дейностите на домакинствата като
работодатели“ и сектора „Q — Хуманно здравеопазване и социална работа“ за първите.
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COVID-19 и мускулно-скелетните смущения: двойна ли е тежестта на риска за работниците
мигранти в Европа?

951
961
962

Други квалифицирани работници и сродни на
тях занаятчии
Машинни оператори в миннодобива и добива
на минерали
Машинни оператори в металургичното
производство и металообработването
Машинни оператори в химическото
производство и производството на
фотографски продукти
Машинни оператори в текстилното, шивашкото
и кожарското производство
Машинни оператори в хранително-вкусовата
промишленост
Други оператори на стационарни машини и
съоръжения
Монтажници
Локомотивни машинисти и сродни на тях
Водачи на тежкотоварни автомобили и
автобуси
Оператори на подвижни съоръжения
Чистачи и помощници в хотели и учреждения
Работници в селското, горското и рибното
стопанство
Работници в преработващата промишленост
Работници в транспорта и складирането
Работници, извършващи услуги на улицата
Работници по събиране и сортиране на
отпадъци
Други неквалифицирани работници

Източник: Изчисленията на авторите, основаващи се на данни от EU-LFS за 2019 г. и от ICP
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