Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай (съгласно актуалната
към момента дефиниция за случай)
Пътник, пристигнал от
Китай на летища София,
Варна, Бургас и Пловдив

При работа, граничните здравни
власти използват лични предпазни
средства

Отчетена телесна
температура на пътника
под 370С.

Лицето се оставя под домашна
карантина и активно медицинско
наблюдение (ежедневно
термометриране и проследяване за
поява на симптоми – зачервено гърло,
кашлица, затруднено дишане) за срок
от 14 дни в домашни условия. Дават се
препоръки за спазване на дистанция
спрямо хората, с които съжителстват
(вкл. престой/спане в отделни
помещения, редовно проветряване,
ядене по различно време, избягване на
контакт лице в лице, редовно
почистване на дръжки и общи
повърхности, използване на отделни
кърпи в банята, миене на ръце преди
ядене, след използване на тоалетната,
избягване превенция на заболяването)
и за ограничаване на контактите до
минимум. Съветват се да водят
бележки за лицата, с които
контактуват. Определя се начин за
комуникация и проследяване на
лицето.

На ГКПП на летище София,
Варна, Бургас и Пловдив се
извършва термометриране на
пристигащите лица. Попълва се
формуляр за събиране на данни от
лицата, пристигащи от Китай.

Отчетена телесна
температура на пътника
370С и над 370С.

Формулярите за събиране на данни от лицата,
пристигащи от Китай се изпращат на РЗИ, на чиято
територия ще пребивава лицето през следващите 14
дни.

РЗИ информира ОПЛ на лицата за необходимостта от
осигуряване на активното им медицинско наблюдение
за 14-дневен период.
Лица без ОПЛ се проследяват от РЗИ.

Ако в рамките на 14-дневния период
се появят симптоми, съгласно
актуалната дефиниция за случай на
2019-nCoV, лицето се свързва
незабавно със здравните власти
(ОПЛ и/или РЗИ) и се транспортира
от ЦСМП до лечебно заведение с
инфекциозна структура за
хоспитализация, определено със
заповед РД-01-46/03.02.2020 г. на
министъра на здравеопазването.

Спазването на карантината и
медицинското наблюдение се
извършва от ОПЛ/РЗИ
Ако не се появят
симптоми в рамките на
14-дневния период, се
счита, че лицето е извън
риск и карантината се
преустановява.

Всички контактни на
заболялото лице се поставят
под карантина и медицинско
наблюдение до излизане на
лабораторните резултати за
2019-nCoV на заболелия.

При положителен резултат за
2019-nCoV на заболелия,
карантината и медицинското
наблюдение на контактните
лица продължава до 14 дни
след последния контакт със
заболялото лице

При отрицателен резултат за
2019-nCoV на заболелия,
изследването се повтаря.

Лицето се транспортира със
специализиран транспорт от
ЦСМП до лечебно заведение
с инфекциозна структура,
определено със заповед РД01-46/03.02.2020 г. на
министъра на
здравеопазването.

Персоналът осъществяващ
граничния здравен контрол
следва да бъде активно
наблюдаван, навременно
изследван и изолиран в случай
на поява на симптоми, вероятно
свързани с 2019-nCoV.
В лечебното заведение, в което е
хоспитализирано лице със
съмнение за инфекция с 2019nCoV прилага в пълен обем
мерките за превенция и контрол
на инфекции спрямо пациента,
персонала и околната среда.

При втори отрицателен
резултат, карантината на
контактните лица се отменя.

Спрямо всяко лице, завърнало се от Китай, независимо от начина му на пътуване, се прилагат
мерките, описани в алгоритъма.
Алгоритъмът важи и за лицата пристигащи от Италия.

