
СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕРОГАТОРНО ДВИЖЕНИЕ 

В съответствие с член 3 от постановлението от 23 март 2020 г. за предписване на 

общите мерки, необходими за справяне с епидемията от Ковид19 в контекста на 

извънредната здравословна ситуация. 

Аз, 

долуподписаният(ната), 

г-н/г-жа: 

Роден(а) на: 

До: 

 
С адрес на пребиваване: 

 
удостоверявам, че пътуването ми е свързано със следната причина (поставете отметка 

в квадратчето), разрешена с член 3 от постановлението от 23 март 2020 г., 

предписващо общите мерки, необходими за справяне с епидемията от Ковид19 в 

контекста на извънредната здравословна ситуация1: 

пътувания между дома и мястото на упражняване на професионалната дейност, когато 

те са от съществено значение за упражняване на дейности, които не могат да бъдат 

организирани под формата на телекомуникационна работа или професионални 

пътувания, които не могат да бъдат отложени2; 

пътувания за извършване на покупки, необходими за професионалната дейност и 

покупки от първа необходимост3 в упълномощени заведения (списък на 

gouvernement.fr); 

консултации и грижи, които не могат да се предоставят дистанционно и които не могат 

да бъдат отложени; консултации и грижи за пациенти с продължително заболяване; 

пътуване по убедителни семейни причини, за подпомагане на уязвими лица 

или грижи за деца; 

кратки пътувания в рамките на един час дневно и в рамките на максимален радиус от 

един километър около дома, свързани или с индивидуална физическа активност на 

хората, с изключение на всяка колективна спортна практика и в непосредствена 

близост с други лица, или излизане единствено с лицата от същия дом, или за нуждите 

на домашните любимци; 

съдебни или административни призовки; 

 

участие в мисии от общ интерес по искане на административния орган. 

 

Съставено в: 

 
на: в ч. 

(Трябва да се посочат начална дата и час на излизането) 

 

Подпис: 

 
1 Лицата, които искат да се възползват от едно от тези изключения, трябва да разполагат, когато е 

необходимо, при пътуване извън дома си, с документ, който да им даде възможност да докажат, че 

въпросното пътуване попада в обхвата на едно от тези изключения. 
2 Да се използва от самонаети лица, когато те не могат да имат доказателство за пътуване, установено от 

техен работодател. 
3 Включително безплатни придобивания (разпространение на хранителни продукти и др.) и пътувания, 

свързани с получаване на социални помощи и теглене на пари в брой. 


