
Покривала за кувьози 
 

 

Фондация “Нашите недоносени деца” стартираме кампания,която 

има за цел да подпомогне престоя на недоносените бебета в 

неонатологичното отделение, като осигурим покривала за кувьози. 

Кувьозите се покриват с парче плат със специална кройка, като 

основната цел на покривалата е да защитят недоносените бебета от 

ярките болнични светлини и да създадат среда с приглушена 

светлина, близка до майчината утроба. Употребата на покривалата 

е стандартна практика навсякъде по света, но за съжаление в 

България не е приоритет на болниците поради липса на средства дори 

за животоспасяваща апаратура. Покривалата обаче са не по-малко 

важни за тези деца, тъй като незрялото им зрение може да бъде 

увредено от твърде ранния досег с ярката светлина. 

https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%B8/233120610516678/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%B8/233120610516678/
https://www.facebook.com/notes/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%B8/233120610516678/


 

                                      Материали: 

Няма особени изисквания за материалите на покривалата, тъй като 

тяхната основна функция е да затъмняват, така че бебето да не се 

сблъсква с ярката дневна или изкуствена светлина. Важно е покривалата 

да могат да се перат на над 60 градуса. 

Подходящите материали са обикновен бархет и/или памук. 

Има две възможности за изработка: 

1. Двоен слой плат. (за предпочитане е долната страна да е 
изработена от едноцветен тъмен плат, а горната - от плат с 
весели и приятни детски мотиви) 



 



 



 

2. Покривалото може да бъде в три слоя: плат - вата - плат. Ватата ще 

послужи за допълнително затъмняване и шумоизолация. Може да 

използвате силиконова вата. Този вариант за изработка обаче е по-скъп 

и не е задължителен. 

 

 

                                      Размери: 



Това са размерите на кувьозите. Разликите в размерите са минимални, 

обмисляме вариант за универсален размер, който да е подходящ за 

всички. 

 

 

Идеята е да могат да се повдигат “крилата“ така че специалистите да 

имат лесен достъп и видимост, когато се налага. 

За чия сметка се изпращат изделията за 
инициативата? 

Всички изделия се изпращат за сметка на дарителя.  Координатор на 

проекта: Соня Сотирова, фондация “Нашите недоносени деца” Адрес за 



доставка: гр. София, офис на еконт жк. “Света Троица” бл. 304, 1000 

София тел. +359 898 68 40 06  

 

Благодарим на всички, които ще се включат в 
кампанията! 

 


