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Във връзка с рязкото увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип в Община Варна, 

достигнала стойност от 198,69%оо през четвърта седмица на 2018г. /22.01.-28.01.2018г./ на 

29.01.2018г. се проведе  заседание на  Областна оперативна комисия за ръководство, 

координация и контрол  в борбата с  грип и  острите  респираторни  заболявания и със Заповед 

№ 55 от 29.01.2018г., на територията на Община Варна, се обявяви грипна епидемия.   

Бяха взети следните решения  за  профилактични и противоепидемични мерки: 

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 усложнения от  Грип и ОРЗ;  

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

ограничаване на разпространението на ОРЗ и Грип. При възможност, и при рязко 

увеличаване броя на заболелите от посочените по горе заболявания, да се определи 

кабинет/ти за обслужване само на този вид пациенти; 

  3. Прекратяване на плановия прием и плановите операции в лечебните заведения на 

територията на Община Варна за периода 30.01.2018г. до 06.02.2018г. включително; 

4. Прекратяване свижданията с лежащо болни пациенти в лечебните заведения за 

периода 30.01.2018г. до 06.02.2018г. включително; 

5. Прекратяване работата на детските и женски консултации, както и на 

профилактичните имунизации и реимунизации на територията на Община Варна за 

периода 30.01.2018г. до 06.02.2018г. включително; 

6. 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;  

           7. Да не се допуска провеждане на мероприятия  с масов характер на територията на 

Община Варна за периода 30.01.2018г. до 06.02.2018г. включително; 

8. Прекратяване на учебните занятия в училищата в Община Варна за периода  

30.01.2018г. до 06.02.2018г.  включително; 

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

06.02.2016г. от 14 часа в РЗИ - Варна. 
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