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ДОКЛАД
От доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор
Относно: предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на
територията на Република България по време на удължаването на обявената епидемична
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 1 октомври - 30
ноември 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с удължаването на обявената извънредна епидемична обстановка на
територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на
COVID-19, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г. и съгласно разпоредбите
на чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето предложих да се въведат временни
противоепидемични мерки за територията на страната с цел защита и опазване живота и
здравето на гражданите, които касаят общи противоепидемични мерки, временна
забрана за влизането на територията на страната, ограничителни мерки по отношение на
различни образователни, спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани
със струпване на хора и др.
От началото на месец октомври 2020 г. се наблюдава тревожна тенденция по
отношение на развитието на епидемичната обстановка в страната и на интензивността на
разпространение на COVID-19 в страната, значително увеличаване на ежедневния брой
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на регистрираните случаи на COVID-19, достигане на над 100 заразени на 100 000
население за двуседмичен период (14-дневна заболяемост) – Фиг. 1, нарастване с 1,5
пъти на седмичната положителност на тестовете – Фиг. 2, нарастване на броя на лицата
с COVID-19, при които се налага лечение в лечебно заведение за болнична помощ, както
и на пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи и реанимация, поради влошаване на
здравословното им състояние и настъпили усложнение, вследствие на новия
коронавирус – Фиг. 3.

Фиг. 1: 14-дневна заболяемост на 100 000 население, България

Фиг. 2: Седмична положителност на извършените PCR тестове

Фиг. 3: Брой на хоспитализираните с COVID-19 в България

От анализа на разпространението на заболяването по области (Фиг. 4) е видно, че
към 18.10.2020 г. тринадесет области са с 14-дневна заболяемост в рамките на 60-119.9
на 100 000 души население (оцветени в оранжево), а шест области са със заболяемост
над 120 на 100 000 души население (Благоевград, Габрово, Сливен, София-град,
Търговище и Шумен) – оцветени в червено.

Фиг. 4: Интензивност на епидемичното разпространение на COVID-19 по области
Най-вероятно промяната на епидемичната ситуация се дължи както на масовото
неспазване на противоепидемичните мерки, така и на фактори, произтичащи от
промяната в климатичните условия, водещи до по-продължително пребиваване в
затворени пространства, умората в обществото и разпространението на непроверени и
недоказани факти за заболяването и въведените мерки.
Същевременно в контекста на пандемията от COVID-19 Световната здравна
организация продължава да препоръчва на всички, независимо от това дали носят или не
маски, да избягват струпването на хора и претъпкани пространства, да спазват
изискването за физическа дистанция при общуване и респираторен етикет, да извършват
правилна и редовна хигиена на ръцете и да избягват честото и необосновано докосване
на очите, устата и носа, като мерки с доказана ефективност при овладяването на
инфекциите с въздушно-капков механизъм на предаване.
Във връзка с гореизложеното с оглед овладяването на епидемичното
разпространение на COVID-19, защитата здравето на населението и минимизиране
неблагополучията от настъпилата криза считам, че трябва да се въведат допълнителни
мерки с оглед превенция на заболяването, както и да се засили контрола по прилаганите
и към момента противоепидемични мерки и предлагам следното:
1. Извършване на стриктен контрол по прилагането на разпоредените с Ваши
заповеди противоепидемични мерки на територията на Република България, особено в
обектите с обществено преназначение като: обществен транспорт, търговски вериги,
заведения за обществено хранене, масови мероприятия и културни събития, където са
налице предпоставки за неспазването им, като за целта министрите и държавните органи
съгласно функционалните си компетентности да предприемат спешни и незабавни мерки
по отношение на контролните мерки.
2. Намаляване на карантината на контактни лица от 14 на 10 дни на базата на
натрупани научни данни в световен план.

3. Намаляване на взаимодействието между потребители и доставчици на услуги с
оглед усложнената епидемична обстановка и намаляване на вероятността за
осъществяване на механизма на предаване на инфекцията от болни или асимптомни на
възприемчиви хора като предоставянето на услуги се извършва от разстояние в
електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии;
4. Въвеждане на изискване за носене на защитна маска за лице на открити
обществени места, където има струпване на хора и невъзможност за спазване на
физическа дистанция (напр. тържища, пазари, открити базари, спирки на градския
транспорт, натоварени търговски улици, площади и пространства на открито, пешеходни
зони, при изчакване пред магазини, банки, административни сгради и др., при
провеждане на групови работни дейности на открито, в прилежащи открити
пространства на църкви, храмове, манастири, гробищни паркове, служби за
предоставяне на услуги и др.). Използването на защитна маска за лице трябва да се
разглежда като допълнителна мярка, а не като заместител на основните
противоепидемични мерки, които се препоръчват за намаляване предаването на новия
коронавирус, като физическа дистанция, стриктна хигиена на ръцете, респираторен
етикет, оставане у дома при поява на симптоми на инфекциозно заболяване или настинка
и избягване на докосването на лицето, носа, очите и устата. При носенето на защитни
маски за лице е от съществено значение тяхната правилна употреба. Защитните маски за
лице са бариерно средство за контрол на източника при лица, които са заразни
(симптоматични или пресимптомни) и могат да предават новия коронавирус при говор,
кихане, кашляне и др. Изключение може да се допусне по отношение на деца под 6годишна възраст, съгласно Съвет за носене на маски от деца в обществото в контекста
на COVID-19 на Световна здравна организация, както и при посещение на природни
паркове (градски и извънградски), при условие, че се спазва необходимата физическа
дистанция между лица, които не са от едно семейство/домакинство.
Посочените предложения се базират на научните доказателства за механизма,
пътищата и факторите на предаване на инфекцията, които сочат, че SARS-CoV-2 може
да се предава от човек на човек, при близък контакт, на работното място и в други
обществени места, където хората се събират на закрито за по-дълго време или на открито,
но не спазват физическа дистанция.
Прилагането на предложените допълнителни мерки следва да е в рамките на наймалко на един максимален инкубационен период на заболяването (14 дни).
В допълнение, при продължаващо влошаване на епидемичната обстановка в
страната с отчитане на ежедневен положителен ръст на броя на заразените и отчитане на
14-дневна заболяемост над 120 на 100 000 население на национално ниво за период от 23 седмици, предлагам да се обсъди въвеждането на ограничения по отношение на броя
на лицата, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства)
и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.).
С уважение,
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