
 

 

За подробности и допълнителни препратки се консултирайте с пълния 
документ за насоките на адрес www.fip.org/coronavirus 
Настоящият документ се основава на наличните доказателства и препоръките на авторитетни 
организации към времето на публикуване. Той ще бъде актуализиран при получаване на нова 
информация. 26 март 2020 г. 
 

 
Предаването на COVID-19 може да стане по следните начини: 

1. Най-често COVID-19 се разпространява от човек на човек при близък 
контакт.  

2. Разпространяването от човек на човек става главно чрез капчици от 
дихателната система, които се образуват, когато заразено лице кашля 
или киха.  

3. Тези капчици могат да попаднат върху устата, носа или очите на хора, 
които са наблизо, или евентуално да бъдат вдишани в белите дробове.  

4. Когато човек докосне повърхност или предмет, където има вирус, и след 
това докосне устата, носа или очите си.  

5. Предаването може да стане когато пациентите проявяват симптоми, но 
също така и преди да се появят каквито и да било симптоми, и дори от 
пациенти без симптоми.  

6. Пациентите могат да останат заразни в продължение на до две седмици 
след ремисия на симптомите.  

7. Не е установено вътрематочно или перинатално предаване при 
бременни жени. 

8. При кърмещи жени, вирусът не е открит в кърмата. Световната здравна 
организация понастоящем заявява, че майки с COVID-19 могат да кърмят. 

9. Относно възможността за повторно заразяване, имунният отговор на 
COVID-19 още не е разбран. Малко вероятно е пациенти с MERS-CoV да се 
заразят повторно скоро след като се възстановят, но още не се знае дали 
подобна имунна защита ще се наблюдава за пациенти с COVID-19. 

10.  Средният инкубационен период се изчислява на 5,1 дни. Това показва, 
че 14-дневният период на карантина, препоръчван от СЗО, е разумен. 
При 97,5% от хората, които развиват симптоми, това става до 11,5 дни 
след излагане на въздействие. 
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