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ПРИЗИВ НА УС НА БАПЗГ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

 

Уважаеми сънародници, 

Присъединяваме се към апела, който отправи вчера Българският 
лекарски съюз, за необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки 
при събиране на големи групи хора.  

 

През последните дни станахме свидетели на масово пренебрегване на 
защитните маски и препоръчителната дистанция по време на протести в 
София и други градове. С безпокойство и загриженост следим нарастването на 
новорегистрираните случаи на COVID-19 в цялата страна, които днес, 14-ти 
юли, са два пъти повече от вчера – 159. Капацитетът на много инфекциозни 
отделения вече е запълнен и ръководствата на болниците търсят спешни 
решения като откриват легла за болни с коронавирусна инфекция в други 
отделения. Поради увеличения брой на болните се привличат медици от други 
звена и болници, както и доброволци. Нарастващият недостиг на медицински 
кадри се усеща все по-застрашително. Общият брой на заразените с COVID-19 
медицински специалисти у нас към днешна дата е 529. През изминалата 
седмица с коновавирусна инфекция бяха диагностицирани нови 60 случаи 
сред медицински лица, а от началото на тази седмица с положителни тестове за 
COVID-19 са още 23-ма лекари, медицински сестри, санитари и друг 
медицински персонал. Предвид прогнозите на специалисти в национален и 
световен мащаб за риск от осезателно увеличаване на случаите с 
коронавирусна инфекция при неспазване на противоепидемичните мерки, ние 
се обръщаме с апел към българската общественост да бъдат спазвани стриктно 
препоръчаните от експертите правила за ограничаване на заразата. Това ще 
доведе както до намаляване на броя на инфектираните, така и до намаляване 
на натоварването и рисковете за медицинските специалисти, които 
продължават да изпълняват своя човешки и професионален дълг, въпреки 
опасностите за тяхното собствено здраве.  

 

Разчитаме на личната и обществената отговорност на всеки български 
гражданин в името на цялото общество. ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! 
 
 
Милка Василева,                                               14.07.2020 г. 
Председател на УС на БАПЗГ                       гр. София   
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