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https://seetheair.wordpress.com/page/5/

Пред какво сме изправени през 2020:               
малък вирус - голямо предизвикателство!

Сравнение между 
размера на  SARS-CoV-2, 
бактериална клетка, 
фина прахова частица    
≤ 2,5 µ (прониква в 
алвеолите), еритроцит и 
прахова частица 10 µ

https://seetheair.wordpress.com/page/5/


Разпределение на броя и размера на капчиците, 
отделяни при говор, кихане и кашлица

https://seetheair.wordpress.com/page/5/

https://seetheair.wordpress.com/page/5/


Риск от предаване на SARS-CoV-2 от безсимптомни лица в различни условия и за 

различно дълго време на пребиваване, вентилиране и степен на пренаселеност
(игнорирани са вариациите във възприемчивостта и степента на отделяне на вируси)

Nicholas R Jones et al. BMJ 2020;370:bmj.m3223

©2020 by British Medical Journal Publishing Group

За проучването са ползвани маски, които се 
използват широко в обществото, а не -
висококачествени респиратори. Оценките
са показателни за качествен относителен 
риск и не представляват количествена
мярка. Може да се наложи вземането
предвид и на други фактори, които не са
представени тук, когато се разглежда
рискът от предаване, включително вирусен
товар на заразеното лице и податливостта
на хората към инфекция. Кашлица или 
кихане, дори ако се дължат на дразнене
или алергии при безсимптомни лица, биха
повишили риска от експозиция в закрито
пространство, независимо от вентилацията.

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223


Основни направления за предпазване на персонала 
и пациентите в лечебните заведения/ЛЗ:
• Организиране на триаж

• Изолация на потвърдените случаи

• Буферни зони за съмнителните за COVID-19 пациенти

• Зониране според риска от COVID-19 на помещенията в ЛЗ

• Прилагане на оптимална защита с лични предпазни средства – целево, в 
достатъчен обем и след подходящо обучение

• Провеждане на различни дезинфекционни мероприятия за хигиена на ръцете, 
за повърхностите в работните помещения и болничните стаи

• Осигуряване чистота на въздуха в работните помещения

• Предварителна и текуща оценка на риска за персонала

Забележка: Част от тези и други въпроси са разгледани в презентацията 
„Епидемиологични аспекти на COVID-19 в лечебните заведения, опции за превенция“



https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19

Визуализация „Пътека за грижа за COVID-19”

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19


Пример за насочване потоците на движение при 
работа в COVID-19  зона

Дейността трябва да 
бъде организирана, като
потокът на движение е 
от чисти 
зони/процедури към
замърсенизони/ 
процедури. В примера 
потокът от пристигането
на персонала, 
обличането на ЛПС, 
отстраняване на ЛПС и 
потоците за обслужване
на пациенти са
планирани така че да 
има контролирано
взаимодействие и 
минимизирано
пресичане

https://thehillside.info/index.php/Infrastructure_Guidance_for_COVID-
19/Alternate_Care_Sites?fbclid=IwAR1XdRF5Lzw5OmzsdGCnjArNGPBgc5Y0MEt60ZUVGsv1pmj3DUDdyljhSWI

https://thehillside.info/index.php/Infrastructure_Guidance_for_COVID-19/Alternate_Care_Sites?fbclid=IwAR1XdRF5Lzw5OmzsdGCnjArNGPBgc5Y0MEt60ZUVGsv1pmj3DUDdyljhSWI


Хигиенни изисквания към болничната среда според 
Медицински стандарт за профилактика и контрол на ВБИ

Застъпени са следните основни направления с изисквания към лечебните 
заведения/ЛЗ за болнична помощ:

• Архитектурно-строителни изисквания

• Изисквания към водопроводни, канализационни, отоплителни, 
вентилационни, климатични и инсталации за медицински газове

• Изисквания към микроклимата и качеството на въздуха в специфични 
помещения на лечебните заведения

• Изисквания към качеството на водата

• за питейно-битови цели

• за специфични медицински цели

• Изисквания към болничното хранене Наредба № 3 на МЗ от 11.05.2013г за утвърждаване на 
медицински стандарт за профилактика и контрол на 
вътреболничните инфекции/ВБИ (Обн. ДВ. бр.43/14.05.2013г.)



Изолатори/ изолационни боксове – според нормативни 
изисквания в:

• Наредба № 49 на МЗ / 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят 
устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за 
медико-социални грижи (Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г.)
• Чл. 12. В лечебните заведения за болнична помощ и в домовете за медико-социални грижи се създават 

изолатори със стаи с легла съобразно потребностите от такива.

• Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ / 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за 
обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и 
изкуствата   (Обн. ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.)

• Изолационен бокс с площ 12 m2 и филтър 6 m2 в медицински или друг център - помещенията се 
предвиждат със заданието за проектиране, доколкото извършваните в тях медицински дейности ще се 
осъществяват в центровете по изрично желание на възложителя (Приложение № 3) 

• Изолатор за болни с площ по 6,5 m2 на легло, но не по-малко от 12 m2 - в Терапевтично отделение за 
възрастни (Приложение № 3) 

• Изолатор – в Хирургично отделение – само ако има посочено такова помещение в заданието за 
проектиране към хирургичното отделение в зависимост от структурирането на медицинските дейности 
(Приложение № 3) 

• Изолатор за дете с майка придружител със самостоятелен санитарен (хигиенен) възел – в 
клиника/отделение по детски болести – в Чл. 132 на Наредбата.



Изисквания за чистотата на въздуха               
според  Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ / 21.12.2015 г. 

Чл. 153. 8. Помещенията от група 5 (Помещения за пациенти с остри инфекции / изолационни помещения)
се проектират така, че да отговарят на следните основни изисквания:

а) да са оборудвани с активен въздушен шлюз на входа/изхода (шлюз с принудително подаване на чист
въздух); вратите на шлюза да са с визуална и звукова сигнализация при едновременното им отваряне;
разрешава се въздухът от шлюза да се подава към помещението;

б) да са разделени от околните помещения, в т.ч. от въздушния шлюз, чрез отрицателен пад в налягането
най-малко 15 Ра, като се препоръчва непрекъснат (визуален или автоматичен) контрол на пада в
налягането;

в) да са с отделна вентилационна система с кратност на въздухообмена не по-малка от 12 h-1, като при
необходимост въздухопроводите за изходящия (отработения) въздух се оборудват с филтри от клас Н13;

9. С оглед постигане на необходимата степен на чистота на въздуха се прилага 2- или 3-степенна филтрация,
като за първата степен се допуска използването на филтри от класове F5 или F6; използването на филтри от
клас F7 в първата степен повишава експлоатационния живот на филтрите в последващите степени на
филтрация; за повишаване на експлоатационния живот на филтрите в първата степен на филтрация се
препоръчва монтирането на груб филтър клас G4 пред тях; филтрите от втората степен се предвиждат на
достатъчно разстояние от овлажнителя на въздуха, за да се избегне колонизирането с микроорганизми на
външната (мръсната) им страна; за избягване на евентуално разпространение на замърсявания чрез
изходящия въздух изходните въздухопроводи трябва също да са снабдени с филтри (най-малко от клас G4);



Основи на профилактиката на вътреболничните инфекции 
според стандарта (хигиенни изисквания към ЛЗ)

Основни елементи 

• защита на пациентите и прекъсване предаването на ВБИ от пациент/персонал на 
пациент чрез прилагане на 

• стандартни предпазни мерки

• изолационни мерки при грижите за пациента

• защита на пациентите чрез ограничаване до възможния минимум на 
инвазивните манипулации

• приложение на подходяща антибиотична профилактика и терапия

• имунопрофилактика

• защита на персонала от ВБИ след оценка на риска чрез

• осигуряване на лични предпазни средства и безопасни методи на работа

• повишаване на квалификацията

• имунопрофилактика

• постекспозиционна профилактика



Препоръки за предпазване на персонала от заразяване, 
които са приложими и при COVID-19 

І. Препоръките за предпазване на персонала в лечебните заведения (ЛЗ) в Медицинския
стандарт по превенция и контрол на ВБИ, които са приложими и към настоящата ситуация,
са посочени в следните раздели:

• Раздел V:

a. т.1.3. Стандартни предпазни мерки (стр.46-91)

b. т.6. Допълнителни предпазни мерки (стр.91-95)

c. т.8. Специфични изисквания за предпазване на персонала /ТОРС – т.8.4./
(стр.106-107)

d. т.9.1. Архитектурно-строителни изисквания към ЛЗ /вижте т.9.1.6./ (стр.107-
109)

e. т.9.2. Хигиенни изисквания към въздуха (стр.109)

f. Т.10.2. Изисквания към чистотата на въздуха в ЛЗ (стр.112-118)

• Раздел VІІ:

o т.3. Изолация на пациенти (стр.134) – разгледани на следващия слайд

http://bulnoso.org/upload/bulnoso-new-final.pdf


Изолация на пациенти

3.1. Единични стаи: Настаняването в единични стаи намалява риска от предаване на 
инфекция от източника на зараза на други лица чрез ограничаване на директните или 
индиректните контакти. По възможност единичните стаи се оборудват с: а) умивалник; б) 
тоалетна и баня; в) преддверие. Единичните стаи, използвани като изолационни, могат да 
включват и преддверие, в което се съхраняват лични предпазни средства.

3.2. Кохортна изолация: С цел ограничаване на ВБИ при липса или недостиг на единични
стаи в случаите на инфекция или колонизация с един и същи микроорганизъм пациентите
се настаняват групово (в една и съща стая).

При кохортна изолация по време на епидемичен взрив тази стая/и се обособява като
специална стая или отделение, които са напълно разграничени от другите помещения, 
използвани за обслужване на неинфектирани/неколонизирани пациенти.

3.3. Преместване на пациентите: Ограничава се движението и преместването на 
пациента от изолационната стая само по наложителни причини, за да се ограничи
пренасянето на инфекциозните агенти в други части на болницата. 

Ако това се налага, се вземат съответни предпазни мерки, за да се намали рискът от 
предаване на микроорганизми на други пациенти, болничен персонал или среда 
(повърхности и оборудване), напр. целесъобразно е при преместването на пациент с 
белодробна туберкулоза (в активна форма) той да носи маска по време на преместването.



Препоръки за предпазване на персонала от 
заразяване, които са приложими и при COVID-19 

ІІ. Допълнителни препоръки и материали на Световната здравна организация (СЗО)/ CDC,
Атланта, САЩ/ Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и др.:
• Хигиена на ръцете:

1. Обтриване на ръцете с алкохолен дезинфектант (3 мл. -30 сек.) върху сухи
ръце, ако не са видимо замърсени
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI или

2. Със сапун и вода (поне 20секунди), ако ръцете са видимо замърсени.
https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI

• Избягване докосването на очите, носа и устата, като носите правилно маска за лицето
• Спазване на „Респираторен етикет“
• Безопасно поставяне и отстраняване на лични предпазни средства
• Материали на Медицинския експертен съвет.
• Други материали на сайта на БулНозо и Българското научно дружество по

епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести
(http://bulepid.org/#covid-19 )

!!! Тези указания могат да бъдат адаптирани на местно ниво в зависимост от обстоятелствата в
лечебното заведение. Когато веригите за доставки на ЛПС са прекъснати от пандемията COVID-19,
следва да се използват рационално ЛПС и мерките за подкрепа за запазване на ЛПС, когато е
възможно безопасно да се направи това.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/overview/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-and-control-in-healthcare-settings-COVID-19_5th_update.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI
https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
http://bulepid.org/
http://bulnoso.org/upload/Flyer_Flu_BG_ok_compressed.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ukazaniq-ecdc-predpazni-oblekla.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJun%2DbPZWeJRrk0&cid=A1422F30FF02D99B&id=A1422F30FF02D99B%215734&parId=A1422F30FF02D99B%215502&action=locate
http://bulnoso.org/1/index.php?pid=97
http://bulepid.org/#covid-19


Ръководство за превенция и контрол на COVID-19 в 
лечебните заведения, МЗ 
(м.08.2020 г.)

http://bulnoso.org/upload/COVID%2019%20Guideline-v2%5Fcompressed.pdf

http://bulnoso.org/upload/COVID%2019%20Guideline-v2_compressed.pdf


Изолационни стаи за предавани по аерогенен път патогени (ИСПАП) и 
изисквания за провеждане на процедури, генериращи аерозол (ПГА)

ИСПАП: единични стаи с отрицателно налягане спрямо околните зони и с минимум 6-кратен обмен на въздуха на час

(препоръчва се 12-кратен обмен на въздуха на час за ново строителство или при обновяване).

•Въздухът от тези помещения трябва да се изхвърля директно навън или да се филтрира през високоефективен

филтър за твърди частици (HEPA) директно преди рециркулация.

•Вратите на стаите трябва да се държат затворени, освен при влизане или излизане от стаята, което трябва да

бъде ограничено

•Здравното заведение трябва да следи и документира правилното функциониране (поддържане на отрицателно

налягане) в тези помещения. (Приложение 3 на Ръководството)

Изисквания при провеждане на ПГА:

• В стаята при пациента МП трябва да носи респиратор N95 или по-високо ниво, като например еднократни

филтриращи респиратори за лицева употреба, PAPR и еластомерни респиратори, защита на очите, ръкавици и

изолационна престилка;

• Броят на МП, присъстващи по време на процедурата, трябва да бъде ограничен само до тези, които са пряко

свързани с грижата за пациента и с провеждането ѝ;

• В идеалния случай ПГА трябва да се провеждат в ИСПАП;

• Почистване и дезинфекция на повърхностите незабавно след процедурата. (Приложение 4 на Ръководството)



Когато си си взел поука от времето на ТОРС/SARS -
сега вероятно си по-подготвен:

https://www.infectioncontroltoday.com/view/covid-19-forced-
hospitals-build-negative-pressure-rooms-fast

«Повечето болници, малки и големи, имат някакъв вид 
помещения с отрицателно налягане. Но пандемията с бързо
разпространяващ се мистериозен вирус означава, че много 
болнични сгради трябва да излязат бързо - с повече места, за да 
пазят пациентите с COVID безопасно изолирани. Някои, като
болница „Хамбър Ривър“ в Торонто, построена през 2015 г. С 
идеята „SARS на първо място в ума ни“, според президента и 
главен изпълнителен директор Барбара Колинс, са специално
създадени, за да бъдат „безопасни при пандемия“. Тя каза на 
Toronto’s The Star, че нейната болница е в състояние да изолира
цели отделения под отрицателно налягане.» 
„Most hospitals, small and large, have some form of negative pressure space. 
But a pandemic with a fast-spreading mystery virus has meant many facilities 
are having to come up-quickly-with more places to keep the COVID patients 
safely isolated. Some, like Humber River Hospital, in Toronto, built in 2015 
with “SARS foremost in our mind,” according to president and CEO Barbara 
Collins, are purpose-built to be “pandemic safe.” She told Toronto’s The 
Star that her hospital is capable of isolating entire departments under 
negative pressure.“

https://www.infectioncontroltoday.com/view/covid-19-forced-hospitals-build-negative-pressure-rooms-fast


Необходими са нови пространствени решения:   
NHS Nightingale Hospital London

https://thehillside.info/index.php/File:NHS_Nightingale_Hospital_London.png

https://thehillside.info/index.php/File:NHS_Nightingale_Hospital_London.png


Алтернативни възможности за осигуряване чистота 
на въздуха за медицинския персонал

• Различни модели пречистватели на въздуха с комбиниране действието на: 
HEPA филтър и/или друг вид филтър, йонизиране на частици и UVC 
излъчване, вкл. портативни уреди, които могат да се ползват в различни
помещения

• Прозорец вентилатори с филтриращи системи

• Осветителни тела, които пречистват въздуха – най-често с UVC излъчване

• Централно отопление, вентилация и климатизация/ОВК с квантова плазма 
за пречистване на въздуха

При избора на уред следва да се използва експертно мнение и да се вземат
предвид и различни други параметри като: наличният бюджет, 
инфраструктурата на сградата, местоположението, размера на отделните
стаи и др.



Разпределение на ресурси при COVID-19

https://thehillside.info/index.php/File:COVID-19_Resource_allocation.png

https://thehillside.info/index.php/File:COVID-19_Resource_allocation.png


Използване на светлина с тесен спектър и различна 
дължина на вълната за контрол на инфекциите  
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32388486/ , 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435279/pdf/main.pdf )

https://hmcarchitects.com/portfolio/h
ealthcare/henderson-hospital/onment

Нововъведение в Болница
Хендерсън: „Един пример е 
нашата иновация, която включва
вградено осветление с тесен 
спектър на светлината за 
контрол на инфекциите в 
ключови стаи за лечение и 
операционни зали, за да осигури
възможно най-безопасната
среда за грижи без инфекции.“
казва Стив Уилсън, директор в 
HMC Architects

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32388486/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7435279/pdf/main.pdf
https://hmcarchitects.com/portfolio/healthcare/henderson-hospital/onment


https://www.wired.com/story/covid-19-pandemic-
robots/?fbclid=IwAR1QZkJEFrUZMHvTysMZ42W5c
TdV-sIjegDbmjfZJFnZll_H_8Vg6s_UEPs

Пандемията Covid-19 е криза, 
за която бяха създадени
роботите
Роботите могат да помогнат на 
лекарите да се дистанциират
от пациентите и да помогнат
на изолираните да се справят. 
Но влизането на машините в 
болници е изпълнено с 
трудности.

https://www.wired.com/story/covid-19-pandemic-robots/?fbclid=IwAR1QZkJEFrUZMHvTysMZ42W5cTdV-sIjegDbmjfZJFnZll_H_8Vg6s_UEPs


Необходими са още:

https://time.com/5805622/coronavirus-pandemic-technology/

• Актуализиране на 
нормативната база

• Търсене на нови 
технологични решения 
в здравеопазването

• Събиране на нови 
научни доказателства

• Допълнителни 
инвестиции

• Гъвкавост при 
вземането на решения

• Стриктно изпълнение 
на мерките  

https://time.com/5805622/coronavirus-pandemic-technology/

