
 

 

 

 

Предприетите мерки относно новия Коронавирус 2019-nCoV от 

Министерство на здравеопазването: 

Още с обявяването от здравните власти в град Ухан, административен център 

на провинция Хубей, Китай за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология сред 

лица, посетили пазара за продажба на риба и животни - Wuhan's South China Seafood 

City market и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане, 

Министерство на здравеопазването активно проследява създадената епидемичната 

ситуация от нов Коронавирус 2019-nCoV, като поетапно въвежда и прилага мерки, 

както към обществото като цяло, така и към здравните власти и лечебните заведения. 

Същите целят недопускане внос и разпространение на инфекцията и са съобразени с 

препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за контрол и 

превенция на заболяванията, Стокхолм. 

Със заповед е сформирана междуведомствена оперативна работна група със 

следните функции: координира дейностите на компетентните ведомства за 

осигуряване на ефективна подготовка за реакция в случай на внос и недопускане 

разпространение на новия Коронавирус в Република България; обсъжда актуалната 

информация за заболяването от Световната здравна организация, Европейския център 

за превенция и контрол на заболяванията и Европейската комисия и прави 

предложения, свързани с оперативната организация за ранно откриване, 

хоспитализация, диагностика и лечение на случаите; издирване на контактни лица и 

организиране на противоепидемични мерки за недопускане на разпространение на 

заболяването в страната. До момента са проведени две работни заседания на групата. 

Във връзка с взети решения са изготвени и изпратени писма до Регионалните здравни 

инспекции (РЗИ), с цел информиране на лечебните заведения за епидемичната 

ситуация, необходимостта от провеждане на насочена епидемична анамнеза при 

пациенти с треска и остри респираторни заболявания или пневмония, пристигащи от 

засегнатите територии, както и провеждане на адекватно лабораторно изследване за 

отхвърляне на други етиологични причинители при заболели с остри респираторни 

заболявания, завърнали се от Китай с престой в гр. Ухан. На медицинските 

специалисти в страната са предоставени чрез РЗИ дефиниции на случаите на 2019-

nCoV и форма за съобщаване на данни при заболели от 2019-nCoV, препоръки за 

лица, пътуващи до и пристигащи от Китай, препоръки за медицинския персонал по 

отношение на превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на 



 

 

пациент със съмнение за 2019-nCoV, провеждането на лабораторни изследвания, 

насоки за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов 

Коронавирус 2019-nCoV и насоки за превенция и контрол на инфекциите при 

медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция, причинена от нов 

Коронавирус 2019-nCoV. По искане на Министерство на външните работи им е 

изпратена информация с препоръки за предпазване на служителите при изпълнение на 

професионалните си задължения. 

Със заповед е разпореден начина на регистрация, съобщаване и отчет на 

случай на новия Коронавирус 2019-nCoV, реда за хоспитализация и карантина на лица 

с/без оплаквания, завърнали се от Китай и провеждането на лабораторна диагностика. 

Определени са лечебни заведения за хоспитализация на лица, отговарящи на 

дефиниция на случаите, както и лаборатории, в които да се провежда лабораторна 

диагностика на 2019-nCoV. Осигурени са китовете за генетична диагностика чрез 

realtime PCR на новия Коронавирус 2019-nCoV. 

По отношение на провеждането на граничен здравен контрол са разкрити и 

временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни 

пунктове на Летище София — Терминал 1, Летище Варна, Летище Бургас и Летище 

Пловдив. Продължава работата на постоянното звено за граничен здравен контрол на 

граничния контролно-пропускателен пункт на Летище София — Терминал 2. 

Въведено е дистанционно термометриране на пристигащи пътници чрез термокамери, 

както и 24- часово наблюдение от служители на РЗИ. Лица с повишена телесна 

температура се изолират, снема им се епидемиологична анамнеза и при данни за 

престой в Китай се насочват за хоспитализация. За лица без клинични оплаквания е 

разработен формуляр за събиране на данни с цел тяхното последващо проследяване. 

За информиране на пътуващите до и от Китай са изготвени препоръки, които са 

изпратени до Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, летищните оператори на Летище София, Летище Варна, Летище Бургас 

и Летище Пловдив и Главна дирекция „Гранична полиция”, с молба за съдействие за 

поставянето им на видни места на цитираните по-горе летища. 

По отношение провеждането на граничен здравен контрол на гранични 

пунктове, разположени на пристанища са предоставени указания за организирането и 

провеждането му на РЗИ Варна, РЗИ Бургас, Пристанище Варна и Пристанище 

Бургас. Въведено е изискване дежурният инспектор от РЗИ да се качва пръв при 

физическа проверка на кораб, идващ от област с установено предаване на новия 



 

 

Коронавирус 2019-nCoV и да се извършва термометриране на екипажа и пътниците. 

При съмнение за случай на нов Коронавирус 2019-nCoV на кораб се сваля пълна 

епидемиологична анамнеза за посетени места и контактни лица, а контактните лица 

остават под карантина на плавателния съд. Забранява се достъпът на външни лица до 

кораба. Дадени са указания, че предвид епидемичната обстановка е целесъобразно да 

се изиска предоставянето на цялостно попълнена Морска здравна декларация, вкл. и 

списък на членовете на екипажа, пътниците или други лица, качили се на кораба 

/плавателния съд от началото на международното пътуване, или през последните 30 

дни (което е по-кратко), вкл. всички пристанища и страни, посетени през периода. 

Също така е посочено, че следва стриктно да се спазват изискванията на чл. 13, ал. 2, 

ал. 3 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, 

митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и 

контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, 

обслужващи кораби от международно плаване, приета с ПМС № 186 от 2012 г., обн. 

ДВ. бр.67 от 2012 г. Указано е здравните власти да информират екипажа и пътниците 

с препоръките, които следва да спазват с цел превенция на заболяването и за 

актуалната епидемична обстановка от новия Коронавирус 2019-nCoV. 

За информиране на обществеността са изготвени и публикувани на интернет 

страниците на Министерство на здравеопазването и на РЗИ препоръки за лица 

пътуващи до Китай и пристигащи от Китай. На електронната страница на 

Министерство на здравеопазването е публикувана информация за медицинските 

специалисти, както и отговори на най-често задавани въпроси. Ежедневно се 

актуализират данните относно броя на регистрираните потвърдени случаи на новия 

Коронавирус 2019-nCoV в света. 

Към Министерство на здравеопазването е открита информационна телефонна 

линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси относно 

симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от Китай,  

пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на Коронавирус 2019-

nCoV. 

На проведени срещи, Посолството на Китайската народна република в 

България запозна представители на Министерство на здравеопазването (доц. д-р 

Кунчев и експерти от дирекция „Здравен контрол“) с епидемична обстановка и 

предприетите мерки за ограничаване на случаите в Китай и по отношение на 



 

 

китайските граждани, завръщащи се от Китай. Бяха обсъдени възможности за 

сътрудничество и обмен на информация.  

Също така се работи в тясно сътрудничество с китайската общност в страната 

по прилагането на мерките спрямо пристигащите Китайски граждани в страната, 

включително домашната карантина .  

Поддържа се координация на ниво Европейски съюз и Европейска комисия, 

чрез Комитета по здравна сигурност и Европейския център за превенция и контрол на 

заболяванията, Стокхолм, посредством участие във аудио срещи и конференции, на 

които се обсъждат актуални мерки, съобразени с конкретната обстановка от новия 

Коронавирус 2019-nCoV. 

 

 

 

 

 


