
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА SARS-COV-2 (НОВ 

КОРОНАВИРУС), ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ И 

КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИТЕ, 17 ФЕВРУАРИ 2020 Г. 

Какъв е рискът към 17.02.2020 г. от инфекция с вируса SARS-

CoV-2 в Европейския съюз/Европейското икономическо 

пространство и в Обединеното кралство? 

 

Рискът от инфекция със вируса SARS-CoV-2 за хора 

пребиваващи в Европейския съюз / Европейското икономическо 

пространство и Обединеното кралство към момента се оценява 

като нисък.  
Оценката се основава на следните фактори: (1) Всички случаи, докладвани в ЕС/ЕИП имат ясно 

установени епидемична връзка и вероятността за предаване в ЕС/ЕИП и Обединеното кралство към 

момента се счита за много ниска. (2) От друга страна, въздействието на една или повече инфекции, 

водещи до продължаващо разпространение в ЕС/ЕИП би било средно до високо, особено по отношение 

на по-възрастните хора с придружаващи заболявания, при които данните показват по-тежко клинично 

протичане, т.е. докладваната тежест на заболяването е висока  в тези групи. 

 

 

Какъв е рискът към 17.02.2020 г. от SARS-CoV-2 инфекция за 

хората от ЕС/ЕИП, пътуващи към/пребиваващи в зони с 

предполагаемо разпространение на SARS-CoV-2 в общността? 

 

Рискът за хора от ЕС/ЕИП, пътуващи/пребиваващи в географски 

зони с предполагаемо разпространение в общността е висок.  
 
Пояснение:  
(1) областите, където е установено разпространение на вируса в общността (areas with 
presumed ongoing community transmission of 2019-nCoV) се обновяват спрямо 
епидемиологичната ситуация. Въпреки, че към 17.02.2020 г. са идентифицирани случаи и в 
други държави, основната част от заболелите са в Китай, където епидемиологичните 
данни показват вероятно наличие на реално разпространение в цялата общност и 
съответно по- висок риск при посещение на държавата. Важно е да се има предвид, че 
ситуацията се развива много бързо и рискът от инфекция се променя. Постоянно 
актуализирана информация за областите, където е установено разпространение на 
вируса в общността, може да се намери на страницата на Европейския център за 
превенция и контрол на болестите: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-
community-transmission-2019-ncov  
Оценката се основава на следните фактори: (1)  Вероятността за заразяване при хора 

пътуващи/пребиваващи в зони, в които се предполага продължаващо разпространение в общността, е 

средна до висока. Общият брой докладвани случаи в зони с разпространение в общността е висок или се 

увеличава рязко. Има значителни неясноти по отношение на динамиката на разпространение и 

възможно наличие на недиагностицирани случаи, особено в групата на леките/асимптоматичните 

случаи. (2) За пътуващи/пребиваващи, въздействието на една или повече инфекции се счита за високо, 

особено по отношение на по-възрастните хора с придружаващи заболявания, при които данните 

показват по-тежко клинично протичане, т.е. докладваната тежест на заболяването е висока в тези 

групи. Въздействието зависи от капацитета на здравните системи по време на епидемията.  

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov


Какъв е рискът за капацитета на здравните системи в ЕС/ЕИП и 

Обединеното кралство по време на грипния сезон? 

Рискът за капацитета на здравните системи в ЕС/ЕИП и 

Обединеното кралство е нисък до среден. 
Оценката се основава на следните фактори: (1) Броят докладвани случаи в ЕС/ЕИП към момента е 

нисък, като вероятността за широко разпространеие на SARS-CoV-2 се счита за ниска в периода на 

висока грипна активност на грипен сезон 2019-2020. (2) В случай, че има увеличение на случаите с 

COVID-19 по време на период с висока грипна активност, потенциалното въздействие върху здравните 

системи би било средно до високо.  Увеличения брой случаи би изисквал допълнителни ресурси за 

управление на случаите, надзор и проследяване на контактните лица. Увеличено разпространение би 

довело до допълнително натоварване на здравните системи. Ситуацията би могла да се усложни ако се 

заразят и повече здравни работници.  

  



КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМ ЗА COVID-19? 

 

 
АКО ИМАТЕ 

 остра респираторна инфекция (напр. кашлица, възпалено гърло или затруднено 
дишане, с или без температура) 

И 

 през последните 14 дни преди проявата на симптомите: 

 сте били в близък контакт* с потвърден или вероятен случай на инфекция 
с коронавирус 2019-nCoV, или 

 сте пътували в област с установено разпространение в общността на вирус 
2019-nCoV; (към 17.02.2020 г. това е Китай: всички провинции)**, или 

 сте работили в или сте посещавали лечебно заведение, където са 
лекувани пациенти, инфектирани с вирус 2019-nCoV 

ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ПО ТЕЛЕФОНА ЗА СЪВЕТ 

 

*близък контакт: съжителство в едно домакинство с пациент с 2019-
nCoV/непосредствена близост или споделяне на едно помещение/затворено пространство 
с пациент с nCoV; здравен работник или друго лице, полагащо грижа да пациент с 2019-
nCoV; лабораторни работници, работещи с проби с 2019-nCoV. 

**oбластите, където е установено разпространение на вируса в общността (areas with 
presumed ongoing community transmission of 2019-nCoV) се обновяват спрямо 
епидемиологичната ситуация. Въпреки, че към 03.02.2020 г. са идентифицирани случаи и в 
други държави, основната част от заболелите са в Китай, където броят на случаите и 
допълнителни епидемиологични данни водят до заключението за наличието на 
продължаващо разпространение в цялата общност и съответно по-висок риск при 
посещение на държавата. Постоянно актуализирана информация за областите, където е 
установено разпространение на вируса в общността, може да се намери на страницата на 
Европейския център за превенция и контрол на болестите на този линк: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov 

Източници:  
НЦЗПБ: Въпроси и отговори относно новия коронавирус:  
https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=549:qna-2019ncov-04022020&lang=bg  
ECDC: Questions and answers, novel coronavirus (2019-nCoV): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers ;  
MЗ: Въпроси и отговори относно новия коронавирус: 
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/informaciya-ot-evropejskiya-centr-za-prevenciya-i-/  
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От 11.02.2020 г.  Министерството на здравеопазването oткри информационна 

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

относно епидемията с коронавирус 2019-nCoV. 

На телефонен номер 02 807 87 57, от понеделник до петък, в рамките на работното 

време (от 8.30 до 17 часа), информация можете да получите от лекар-епидемиолог. 

Причина да бъде открита телефонната линия са зачестилите запитвания на граждани и 

организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа 

със стоки, пристигащи от Китай,  пътувания от и за държави, в които има 

регистрирани случаи на коронавирус 2019-nCoV. 

Източник:https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-

zdraveopazvaneto-otkriva-telefon/  
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