
 
      Днес 29.01.2019г. в РЗИ - гр. Варна се проведе третото за годината заседание на 

Областната оперативна  комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с 

грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция „НЗБ” в РЗИ – Варна д-р Янка 

Драганова информация за заболеваемостта от грип и ОРЗ  за периода 21.01 - 

27.01.2019г. и последвалото обсъждане от членовете на комисията се взеха решения за 

удължава срока на разпоредените противоепидемични мерки на територията на 

Община и Област Варна. 

. 

Противоепидемичните мерки са както следва : 

 

1. Адекватно разпределение и насочване на материалните и кадрови ресурси и 

готовност на лечебните заведения за посрещане на по-голям брой заболели от грип и 

ОРЗ. Да се  прецени необходимостта от допълнителни легла при увеличаване приема на 

болни с грип и ОРЗ и усложнения при тези заболявания. 

 

2. Лечебните заведения да имат готовност да въведат допълнителни мерки за 

ограничаване на разпространението на инфекции. При възможност, след рязко 

увеличаване броя на заболелите от ОРЗ и Грип да се определи кабинет/ти за 

обслужване само на пациенти с клинична картина на ОРЗ и Грип. .  

 

3. Лечебните заведения стриктно да прилагат алгоритмите за работа при случай  

съмнителен за Грип.  

 

4.Остава в сила противоепидемичната мярка за  прекратяване на плановия прием и 

плановите операции в лечебните заведения на територията на Област Варн до 

04.02.2019г.       включително. 

 

5.Удължава се забраната за свижданията в лечебните заведения за болнична помощ на 

територията на Област Варна  до 04.02.2019г.  включително. 

 

6. Остава в сила противоепидемичната мярка за  непровеждане на детските и женски 

консултации, както и на профилактичните имунизации и реимунизации на територията 

на Област Варна  до 04.02.2019г.   включително. 

 

7. Стриктно да се провежда сутрешен медицински филтър за недопускане на заболели 

деца в детските заведения. Да се спазва строг противоепидемичен  режим. Да не се 

допуска събиране на групи и  провеждане на общи мероприятия в детските заведения.  

 

8.Директорите на училищата на територията на Област Варна да изпълнят следното 

задължително предписание: 

- да разпоредят удължаване срока на преустановения   учебно - възпитателния 

процес  за съответната образователна институция  до  04.02.2019г. включително.     

 

9.Да не се провеждат мероприятия  с масов характер на територията  на Област Варна 

до 04.02.2019г. включително. 

 

10. Следващото заседание на Областната оперативна комисия да се проведе на  

04.02.2019г. от  14,00 часа в РЗИ - Варна. 

 

Д-р ДОЧКА МИХАЙЛОВА  
Директор на РЗИ – Варна 
 


