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ДОКЛАД
от
доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор
Относно: въведените временни противоепидемични мерки на територията на
Република България със заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
В мой доклад под горецитирания номер относно временни противоепидемични
мерки на територията на страната до 30.04.2021 г. посочих, че разхлабването на мерките
следва да става поетапно и постепенно след ежеседмичен анализ на епидемичната
обстановка, като основните от тях - преустановяване на присъствени групови занятия в
езикови, образователни и други обучителни центрове, в които става смесване на деца от
различни

паралелки

и

училища,

преустановяване

на

конгресно-конферентни
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мероприятия, семинари, обучения, тимбилдинги, изложения и др. в присъствена форма
и др. следва да се прилагат при отчетен спад на заболяемостта и регистрирано ниво под
500 на сто хиляди население на национално или на регионално ниво.
Съгласно седмичния анализ на данните от Националната информационна система
за COVID-19, изготвен от Националния център по заразни и паразитни заболявания и
последно обновен за 13.04.2021 г. се отбелязват първи положителни прояви в намаляване
темпа на нарастване на новорегистрираните случаи (през седмица 14 (05.04.202111.04.2021 г.) са регистрирани 19 272 случая на COVID-19, а през предходната седмица
24 489 случая на COVID-19, спад на заболяемостта и регистрирано ниво под 500 на
100 000 на регионално ниво в 10 области на страната, като в област Видин заболяемостта
е 327 на 100 000 население. През седмица 14 потвърдените нови случаи представляват
19.12% от всички изследвания. За предходната седмица потвърдените нови случаи са
21.92% от всички изследвания.
На база на гореизложеното, предлагам да се обсъди възможност за допълнително
поетапно разхлабване на въведените мерките с Ваша заповед № РД-01-220 от
08.04.2021г. за образователни и обучителни центрове, допускане провеждане на
конкресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения и др. дейности при ограничен
брой на участниците/ползватели на услуги или при непълна заетост на капацитета на
използваните помещения. Разхлабването им следва да бъде съобразено и с възможността
за осъществяване на контрол от страна на компетентните институции и при спазване на
физическа дистанция, задължително носене на защитна маска за лице, извършване на
дезинфекция и др.
При промяна на епидемичната ситуация, свързана с нарастване на заболяемостта,
други неблагоприятни промени в основните характеристики на епидемичния процес да
се пристъпи към налагане на нови ограничителни мерки.
С уважение,
16.4.2021 г.
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Ангел Кунчев
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