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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,
Във връзка с епидемичната ситуация, предизвикана от вируса Зика в Южна Америка и
вече регистрирани редица внесени случаи на заболяването във Великобритания, Франция,
Холандия, Германия и др. е необходимо да бъдат предприети и изпълнени превантивни мерки
в страната.
Предаването на инфекцията става основно по трансмисивен път – чрез ухапване от
комари от групата Aedes (Aegypti, Albopictus), които пренасят вируса от болния (често
безсимптомен) човек на здравия.
В България в последните години са открити биотопи на комари от вида Aedes albopictus,
има и райони с естествени разливи, заблатявания и др., които представляват подходящи
местообитания на комарите. От епидемиологична гледна точка вносът на заболяването не
може да се изключи, но мерките трябва да са насочени към недопускане на автохтонни
случаи – местно предаване на заболяването чрез комари, носещи вируса.
Във връзка с изложеното и с цел недопускане внос и разпространение на Зика вирус в
страната, моля за Вашето съдействие за навременно провеждане на обществените поръчки за
организиране и провеждане на ефективни дезинсекционни и дезакаризационни обработки на
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територията на общините в Република България. Обработките срещу комари са особено
наложителни за общините по поречието на реките Струма, Марица и Дунав и по други големи
водни басейни, а обработките срещу кърлежи – за югоизточната част на страната и
Черноморието.
Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни
болести и регионалните здравни инспекции (РЗИ) разполагат с необходимите специалисти и
могат да окажат необходимата експертна помощ при определяне на рисковите места за
обработка, подбора на най-ефективните препарати, начините и сроковете за обработка на
площите, както и да контролират качеството и ефективността на осъществените
мероприятия.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАВДАРОВА,
Моля за Вашето съдействие горната информация да бъде предоставена на членовете на
ръководеното от Вас сдружение.

