
СТОЛИЧНА РЗИ ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ 

НА COVID-19 В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Използване на телемедицина (дистанционно предоставяне на здравни грижи, като 

например оценка на здравословното състояние или медицински консултации с 

използването на телекомуникационна инфраструктура като видео-конферентен 

разговор, без да е необходимо посещение на пациента в кабинета на лекаря), когато е 

възможно; ограничаване на местата/точките за достъп в лечебното заведение и 

управление на посетителите; въвеждане на клинико-епидемиологичен алгоритъм за 

скриниране на пациентите, които влизат/постъпват в лечебното заведение; обособяване 

на достатъчно голяма зона за изчакване, с възможност за дистанциране между 

пациентите. Това са част от организационните мерки за ограничаване разпространението 

на COVID-19 в лечебните заведения в публикуваното ръководство на Столична РЗИ, 

информира Zdrave.net 

 

За възможно бързо изолиране на симптоматичните пациенти Здравната 

инспекция изисква да има планиране, разпореждане и ясно обозначаване на зоните и 

потоците за придвижване на пациентите, персонала и консумативите в лечебното 

заведение. При уреждане на преглед по телефона да се предупреждава пациентът със 

симптоми на COVID-19 да извести веднага за пристигането си в лечебното заведение, 

като се информира къде е входа за пациенти със съмнение за COVID-19. Пациентът 

трябва да бъде предварително инструктиран да постави и носи маска, която покрива 

носа, устата и обхваща брадичката по време на транспортирането му  до ЛЗ, както и при 

влизането в него. Необходимо е да има обособяване на самостоятелни, добре 

вентилирани помещения за триаж, а пациентите с COVID-19 (суспектни или потвърдени) 

да бъдат настанявани в самостоятелни стаи със затворена врата и самостоятелен 

санитарен възел по възможност. 

 

По отношение на защитата на медицинския персонал се въвежда ежедневен 

инструктаж, провеждане на обучение и тренинг за правилата на работа в условията на 

COVID-19 с цел формиране на система от навици, свързани с правилното използване на 

лични предпазни средства, хигиената на ръцете, спазване на стандартни и допълнителни 

предпазни  противоепидемични мерки и др., както и ограничаване броя на персонала, 

който се грижи за пациенти с COVID-19. Приоритетно трябва да се използват маски тип 

респиратор за процедури с генериране на аерозол. 

 

Разпоредени са и редица предпазни мерки и поведение в лечебните заведения за 

болнична помощ при съмнителни/ потвърдени случаи на COVID-19, сред които е 

незабавна изолация на пациентите с потвърдена COVID-19, както и изключване на 

вентилационната и климатична система в стаята, за да се преустанови разпространението 

на въздух в други помещения. 

 

* С ръководството можете за де запознаете в раздел „COVID-19“, подраздел 

„Ръководства“. 

 


