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СТАНОВИЩЕ 

 

Относно: Ваше запитване за противоепидемични и профилактични мерки спрямо 

лицата изложени на риск от заразяване с опасни вирусни инфекции и корона вирус. 

 

Специфичната инфекция с Корона вирус, разпространена в засегнатите страни се 

предава по въздушно – капков път, когато човек кашля или киха или чрез близък контакт 

– ръкостискане, прегръдка. Макар и по – рядко може да се разпространи и когато се 

докосва замърсена повърхност, пипана от болен. Инкубационен период – 14 дни, в който 

заразоносителят е опасен. 

Профилактични и противоепидемични мерки на контактни лица: 

1. Провеждането на специфично изследване за коронавирусна инфекция на здрав 

човек не се провежда, то става само на лежащо болни по предписание и преценка 

на лекар. Изследването се прави само при наличие на симптоми(температура, 

пневмония). 

2. Тъй като специфично лечение и профилактика към момента не съществуват, 

карантинните мерки са от голямо значение и е желателно контактните лица да 

се изолират за около 14 дни; 

3. При възможност преминаване към дистанционна работа(от разстояние) за 

посочения период от време; 

4. Наблюдение на контактните лица/персонала/ за ранни симптоми на заболяването: 

 висока температура (до 38-39 градуса)  

 кихане и секреция от носа(хрема), възпаление на дихателните пътища(кашлица) 

 болки в гърлото 

 обща отпадналост и умора 

5. При поява на някой от признаците да се потърси спешно Общопрактикуващия 

лекар или специалист; 

6. При липса на симптоми и/или заболяване в гореуказания срок лицата може да се 

завърнат към обичайните си служебни задължения в характерната си работна 

среда. 

7. В случай на неотложна необходимост служителят да работи и невъзможност за 

дистанционна работа(от разстояние) – изолиране в отделно помещение и спазване  

на строги хигиенни мерки от страна на персонала. 

8. Осигуряване на ползване на предпазни маски от служителите, както и за външни 

посетители. Обикновените маски да се сменят на около 1 час, максимално 2 часа, 

а при маски с филтър - да се подменя филтъра след максимално време на ползване 

2 часа. 

9. Осигуряване на термометри на определени места, които да се ползват от 

служителите за определяне на телесната температура. 

10. При необходимост извънреден инструктаж и запознаване с информационните 

материали. 
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