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} Класически пример е постижението на английския лекар Джон Сноу, който чрез 
приложение на епидемиологични проучвания и анализ (картографиране, сравнителен 
анализ на смъртността при наблюдаваните групи население ) още в средата на 19 век, 
десетилетия преди откриването на холерния вибрион от Р. Кох, доказва
микробната етиология на холерата, водата като основен фактор за предаване и 
предлага ефективни мерки за ограничаване на тежките епидемии в Лондон;

} По-съвременен е примерът с HIV-инфекцията. В обстановката на възникналата през 
80-те години в САЩ епидемия от СПИН, CDC разработва и въвежда (през 1985 г.) нов, 
революционен подход, наречен “Универсални предпазни мерки”, с цел да осигури 
предпазването на медицинския персонал от реалния професионален риск за 
заразяване с HIV вируса, поради невъзможността да се идентифицират 
пациентите с HIV-инфекция.  Този подход представлява набор от няколко прости за 
изпълнение мерки, но които трябва да се прилагат при всеки пациент, а не само 
при тези с доказана или съмнителна кръвнопреносима инфекция.



Поява и разпространение на новата коронавирусна инфекция, 
COVID-19

Основни факти

• През декември 2019 г. в китайския град Ухан, провинция Хубей възниква епидемичен
взрив, причинен от нов корона вирус,  SARS-CoV-2 (изолиран на 7.01.2020 г.);
• През януари 2020 г. официално е потвърдено предаване на вируса от човек на човек;
• На 11 март СЗО обяви ситуацията като пандемична; към 22 ноември са съобщени над 
58 милиона потвърдени случаи на COVID-19, засегнати са всички континенти, с изкл. на 
Антарктика;
• Причинителят принадлежи към семейство Coronaviridae, вируси с покривка. SARS-CoV-2 
е бетакоронавирус, от същото подсемейство като вируса, причиняващ ТОРС (както и 
няколко коронавируси по прилепите); установена е силно изразена прилика в РНК 
последователностите с два от коронавирусите по прилепите и най-вероятно прилепите 
са естествен резервоар и първоизточник на инфекцията, която е преминала директно от 
тях или чрез междинен гостоприемник.



COVID-19 
Основни епидемиологични характеристики

• Инкубационен период: в границите 2-14 дни, средно 5-6 дни
Резултатите от проучване, проведено през 2020 г. при 181 потвърдени случаи на SARS-CoV-2 

инфекция показват, че 97.5% от симптоматичните  пациенти  започват да проявяват симптоми в 
период от 11,5 дни, а средният инкубационен период  е 5,1 дни.
• Основно значение като източник на инфекцията имат симптоматичните случаи.
Същевременно, макар и в по-малка част от случаите, се установява, че източници на зараза
могат да бъдат и случаи с безсимтомно протичане или заболели в предсимптомния период.
Систематичен обзор на публикуваните проучвания показва, че безсимптомните инфекции са 
свързани с по-ниска заболяемост сред контактните (secondary attack rate) в сравнение със 
симптоматичните. Напр. при анализа на данните от интензивен взрив на круизен американски 
кораб се установява, че засегнатите контактни по кабина на безсимптомни случаи са 63% срещу 
81% при контактните на симптоматични случаи, при 18% засегнатост на тези, които нямат контакт 
с COVID -19 случаи в кабината. 
• Реинфекция е доказана, макар и в редки случаи (съобщени са 4 случаи при 
имунокомпетентни индивиди, при част от тях протекла в по-тежка клинична форма от първичната 
инфекция). При заболяването се развива добре изразен антителен отговор, но трябва да се има 
предвид, че протективното ниво на антителата и доколко често естествената инфекция със 
SARS-CoV-2 осигурява  такова ниво все още се проучва. 
Наскоро проф. Мутафчийски съобщи за повторното заразяване на наши четирима колеги (двама 
лекари, една медицинска сестра и един медицински секретар) в интервал между 5 и 8 месеца от 
първото заразяване. При двама от тях се развива по-тежка клинична картина на заболяването, 
последвало повторното заразяване. 



COVID-19 
Основни епидемиологични характеристики (2)

• Заразността, измервана с репродуктивното число (средния брой случаи между
възприемчивите контактни на един заболял) варира в различните страни според
спектъра на мерките за контрол на инфекцията. СЗО определя за COVID-19 
репродуктивно число средно около 2 (първоначално) до 3 (по-нови данни). За сравнение, 
индексът при COVID-19 е по-висок от този при MERS (0,6) и SARS (1), с което се
свързва и широкото разпространение на инфекцията;
• Продължителността на заразния период не е окончателно установена Според
указанията на ECDC вирусът се доказва от 1-2 дни преди появата на симптомите до 8 дни
при леките форми на заболяване и по-дълго при по-тежко протичане. 
- Според последни данни от систематичен обзор и метаанализ (вкл. 98 проучвания), при 
който са сравнени вирусния товар и излъчването/предаването на  причинителя при трите 
човешки коронавируси, се установява, че COVID-19 се отличава от SARS и MERS по 
високата инфекциозност в първите 5 дни от появата на симптомите, което 
позволява по-ефективното и по-трудно за контролиране разпространение на 
инфекцията.
- Продължително излъчване на вирусна РНК е установено в отделни случаи, в проби от 
респираторните пътища (до 63 дни при възрастни пациенти) и над 1 месец във фецес при
деца с леки форми на COVID-19.



COVID-19 
Основни епидемиологични характеристики (3)

• Пътят на предаване е предимно въздушно-капков, по-рядко контактно-битов, 
вирусът прониква при вдишване и през контаминираната носна или очна
лигавица. Има наблюдения и проучвания, които показват, че предаването може да става и чрез
аерозолите (≤5µm), генерирани при обикновен говор, вкл. от безсимптомни пациенти, като
вирусните частици могат да останат жизнеспособни до 3 часа в тях. 

- Най-висока е заболяемостта сред близките контактни, особено тези в семейството, 
колектива, болничното звено. 
Въпреки че на този етап рискът от предаване на SARS-CoV-2 чрез кръвни компоненти при асимптоматични
заразени с SARS-CoV-2 индивиди се счита незначителен, необходими са допълнителни изследвания. Към
момента не са съобщени случаи на трансфузионна COVID-19 или други инфекции, причинени от 
респираторни вируси (включително SARS-CoV и MERS-CoV и други коронавируси).
• Устойчивостта на причинителя, SARS-CoV-2  върху повърхности от външната 
среда е значителна – вирусът остава жизнеспособен до 3 часа във въздушния аерозол, до 24 
часа върху картон и 2-3 дни върху пластмаса или метал.
Ефективни по отношение на SARS-CoV-2 са дезинфектантите с доказано частично 
вирусоцидно действие (при вируси с обвивка). Установено е инактивиране на SARS-CoV-2 за 
5 мин. на 70°С или на стайна температура под въздействие на обичайните дезинфектанти, 
използвани широко в практиката, като белина, 70% алкохол, ЧАС, хлорхексидин и др. 



Епидемиологичен показател Мерки за превенция и контрол

Инкубационен период Карантиниране на контактните: 14 дни; 10 дни от 
22.10.2020 г.(Заповед  РД 01 610 на МЗ)

Продължителност на заразния 
период

Изолация на заразените/ заболелите (възможно ранно
установяване) в домашни условия или хоспитализация

Въздушно-капков път на 
предаване

Блокиране на вирусното предаване чрез различни
изолационни мерки, вкл. спазване на дистанция от 
поне 2 м., носенето на маска и всички други мерки за
редуциране на тесния контакт; спазване на респираторния 
етикет

Контактно-битов път на 
предаване (значителна
устойчивост на SARS-CoV-2 във
външната среда)

Стриктно спазване на хигиената на ръцете (измиване със 
сапун или обтриване с дезинфектант на алкохолна основа), 
както и дезинфекция на често докосваните повърхности 
от околната среда

Аерогенен път на предаване Дезинфекция на въздуха; настаняване на пациента в 
изолационна стая за предавани по аерогенен път патогени

COVID-19 
Мерки за превенция и контрол според епидемиологичната 

характеристика



COVID-19 
Мерки за контролиране на пандемичната ситуация

• Определянето на мерките, чрез които може да се постигне овладяване на COVID-19 
пандемията се основават на няколко особености, характеризиращи инфекцията:
1. Касае се за респираторна инфекция – единственият начин да се контролира високо 

ефективния механизъм на предаване при тези инфекции е поддържане на високо ниво на 
колективния имунитет (невъзприемчивостта на населението).

2. Появата на случаи с реинфекция, причинени от SARS-CoV-2 варианти, при това с вероятна 
инфекциозност на повторната инфекция, категорично показва, че не можем да разчитаме 
на имунитета след преболедуване да формира колективен имунитет на населението, не 
само защото тази стратегия е свързана с висока смъртност при по-възрастните, но и 
защото тя не е ефективна.

3. Същевременно, не съществуват доказателства, че SARS-CoV-2 вариантите се появяват в 
резултат от “избягване“ на вируса от имунния надзор. На този етап може да се твърди, че една 
ваксина е достатъчна да осигури защита срещу всички SARS-CoV-2 варианти.

Следователно стратегията, която трябва да се следва е следната:
Въз основа на епидемиологичната, вирусологична и имунологична  
характеристика на COVID-19 се налага изводът, че за формирането на колективен 
имунитет на населението, представляващ единствената ефективна мярка за 
овладяване на пандемията, са необходими безвредни и ефективни ваксини и 
тяхното широко приложение.


