
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗДРАВНА СИГУРНОСТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ ОТНОСНО МЕРКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЗАСЕГНАТИ ЗОНИ ОТ 

ИНФЕКЦИИ С MERS-CoV ВИРУС И ГРИПЕН ВИРУС A H7N9  

 

От м. септември 2012 до момента в световен мащаб са регистрирани 64 случая с 

доказана инфекция, причинена от т. нар. MERS-CoV вирус (Middle East Respiratory Syndrome 

- Corona virus, Средно източен респираторен синдром – корона вирус), като 38 от тях са 

завършили летално. При всички случаи заразяването е свързано с пребиваване на 

територията на Арабския полуостров и Йордания. При 5 случая, регистрирани във 

Великобритания, Италия, Франция и Тунис, е доказано вторично предаване на инфекцията 

от човек на човек, като при два от случаите има вътреболнично предаване на инфекцията. 

Все още източникът и пътищата на предаване на инфекцията в Средния Изток не са 

изяснени. 

Гражданите на Европейския Съюз, пътуващи за държави от Средния Изток, трябва да 

знаят за съществуващия малък риск от инфекция с MERS-CoV вирус към момента в този 

район. Европейският Център за контрол на заболяванията следи непрекъснато ситуацията и 

ще информира незабавно при промяна и нарастване на риска. Пътуващите, които развият 

остър респираторен синдром по време на пътуването до Средния Изток или 14 дни след 

завръщането си, трябва да потърсят медицинска помощ и да съобщят за дестинацията на 

пътуването си.   

Комитетът за здравна сигурност към ЕК не препоръчва ограничаване на пътуванията 

във връзка с  MERS-CoV вирус. 

Тъй като останалите коронавируси са от животински източници, пътуващите в 

засегнатите райони трябва да спазват добра лична хигиена и да избягват контакт в животни 

или техни отпадъчни продукти.       

От април 2013 до момента са съобщени 132 лабораторно потвърдени случаи на 

заразяване с грипен вирус A H7N9 в гъсто населените източни провинции на Китай, като 37 

от случаите са починали. Има несигурни данни за предаване на инфекцията от човек на 

човек.  

Поради интензивните контакти на ЕС с тази част на света има голяма вероятност да 

възникнат случаи и в Европа, но Комитетът за здравна сигурност не препоръчва 

ограничаване на пътуванията и движението на товари до и от Китай във връзка с инфекцията 

с грипен вирус A H7N9. На живеещите или пътуващи до засегнатите провинции на Китай се 

препоръчва да избягват посещение на пазари и тържища с живи птици и животни, директен 

контакт с птичи и животински фецес, необработена перушина и други птичи и животински 

отпадъчни продукти. Да се спазва добра лична хигиена, по-специално измиване на ръцете с 

вода и сапун и употреба на съдържащи алкохол кърпички.  

Поради липсата на категорични данни за предаване на инфекцията от човек на човек 

не се препоръчва издирване и химиопрофилактика на контактни на симптоматични случаи  

по време на полети от засегнатите райони на Китай.  

Няма специални препоръки относно донорството на кръвни продукти и тъкани, тъй 

като установеният инкубационен период е по-малък от 10 дни и рискът от предаване на 

инфекцията практически е минимален.  

Здравните органи в страните-членки на ЕС да проучват всички взривове на остри 

респираторни инфекции и такива сред медицинския персонал, който се грижи за лица с 

тежки респираторни заболявания не само за грипен вирус A H7N9, а и за други причинители. 

Европейският Център за контрол на заболяванията продължава да следи ситуацията 

по отношение на двете инфекции и при нужда ще бъдат дадени допълнителни указания.  


