
 

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ  ЛЕКАРИ  И 

МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ  ВАРНА 

 

Относно: Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във 

връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и 

Плевен. 

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

Във връзка със Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020г., на основание чл. 63 от 

Закона за здравето и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на 

области Габрово и Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със 

заповед № Р-37 / 26.02.2020г. на министър председателя на Република България и 

проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020г., се 

разпорежда: 

На територията на Област Варна: 

1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина; 

2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика; 

3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват 

деца. 

Във връзка с така създадената епидемична ситуация, е необходимо стриктно 

спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно НАРЕДБА № 3 

от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на 

вътреболничните инфекции, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 

43 от 14.05.2013г., в сила от 11.05.2013 г. и насоките на Световната здравна 

организация. 

 Напомняме ви необходимостта от спазването на следните противоепидемични 

мерки: 

 Провеждане на насочена епидемиологична анамнеза при пациенти с 

треска и остри респираторни заболявания или пневмония, пристигащи 

от рискови епидемични зони (Китай, Италия, Южна Корея и Иран); 

 Пътуващи, завърнали се от рискови епидемични зони (Китай, Италия, 

Южна Корея и Иран), както и всички граждани, заболели със съмнение за 

вирусна пневмония или пневмония с неясна етиология, да се насочват за 

консулт със специалист - инфекционист; 

 Стриктно да се спазва алогоритъма за действие при съмнително болен за 

COVID-19, болен и контактните им лица; 

 Прилагане на стандартни мерки за профилактика и контрол на 

вътреболничните инфекции, в съчетание с подходящи хигиенни мерки; 

 Употреба на подходящи лични предпазни мерки, в съответствие с 

националните препоръки; 

 Всички случаи незабавно да се съобщават от лечебните заведения в РЗИ – 

Варна за провеждане на епидемиологично проучване и предприемане на 

противоепидемични мерки. 

 


