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ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Относно: Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Морбили.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ,
С цел недопускане и ограничаване епидемичното разпространение на морбили
на територията на страната, следва да се предприемат следните мерки:
1. Преглед на имунизационния статус на децата в поверените Ви детски и
учебни заведения с приоритет подлежащи на имунизация срещу морбили.
Откритите неимунизирани и с непълен имунизационен статус деца,
незабавно да бъдат насочени към общопрактикуващите лекари за
обхващане с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола;
2. Да се изготвят списъци на децата с непълен имунизационен статус и да
бъдат предадени в Столична РЗИ на районния епидемиолог или
инспектор; Информацията да включва – име, ЕГН, възраст, причини за
необхващане към момента;
3. В случай на регистриране на болно от морбили дете, незабавно да бъдат
уведомени родителите и ОПЛ на контактните деца, учители и обслужващ
персонал и да се изготвят в спешен порядък списъци на контактните
лица, които да съдържат имунизации със серия, номер и срок на годност
на ваксината, дата на имунизация, име на ОПЛ с тел. и по възможност

координати на родителите. Списъците да се представят в СРЗИ на
районния епидемиолог или инспектор.
С оглед на гореописаното, обръщам внимание на медицинските специалисти и
преподавателите:
1. Да се следи за проява на следните клинични симптоми: неясни температурни
състояния; обрив; конюктивит; диария; недиагностицирана кашлица;
2. Всички случаи със симптоматика за морбили да се отстраняват от учебните
занятия и насочват за консултация с ОПЛ;
3. Да се прилагат стриктно противоепидемични мерки (ежедневно влажно
почистване, проветряване и текуща хигиенна дезинфекция на повърхности,
подове, коридори и санитарни възли) за недопускане разпространението на
остри заразни болести, предавани по въздушно-капков път.
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