
 

 

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. 
 

 
 
 

  КРИТЕРИИ   НАМЕСА 
• Няма симптоми (кашлица, 

висока температура или 
затруднено дишане) 

• И 
• Няма известни скорошни 

контакти с потвърдени или 
съмнителни случаи на COVID-
19, и няма скорошни 
пътувания до засегнати зони s 

• Осигурете спокойствие; 
• Посочете профилактични мерки; 
• Препоръчайте социално 

дистанциране, изолация у дома и 
избягване на несъществени 
пътувания (в страната и чужбина), 
когато е възможно. 

• Дайте информация и съвети въз 
основа на доказателства (устно 
и/или писмено). 

• Симптоми (кашлица, висока 
температура или затруднено 
дишане) 

• И 
• Няма известни скорошни 

контакти с потвърдени или 
съмнителни случаи на COVID-
19, и няма скорошни 
пътувания до засегнати зони  

• Осигурете спокойствие; 
• Информирайте за възможен риск 

от COVID-19; 
• Когато е възможно, изолирайте 

пациента в отделна стая; 
• Не извършвайте физически 

преглед на пациента; 
• Засилете мерките за собствена 

защита, включително използване 
на подходящ респиратор, 
ръкавици и очила; 

• Посочете мерки за 
предотвратяване на по-нататъшно 
предаване, включително 
използване на лицева маска от 
пациента; 

• Препоръчайте стриктно социално 
дистанциране (включително по 
отношение на семейството и близки 
роднини), домашна карантина и 
избягване на всякакви пътувания (в 
страната и чужбина) в продължение 
на най-малко 14 дни; 

• За лица от групи с по-висок риск, 
посъветвайте ги да се свържат с 
телефонен номер за спешни случаи 
или с „гореща“ телефонна линия, 
или със съответното здравно 
заведение за изследвания и 
последващи грижи и лечение. 

• Дайте информация и съвети въз 
основа на доказателства (устно 
и/или писмено); 

• Дезинфекцирайте всички 
евентуално замърсени зони и 
повърхности. 

• Няма симптоми (кашлица, 
висока температура или 
затруднено дишане) 

• И 
• Известни са скорошни 

контакти с потвърдени или 
съмнителни случаи на COVID-
19, и/или има скорошни 
пътувания до засегнати зони.  

• Осигурете спокойствие; 
• Информирайте за възможен риск 

от COVID-19; 
• Препоръчайте стриктно социално 

дистанциране, домашна карантина 
и избягване на всякакви пътувания 
(в страната и чужбина) в 
продължение на най-малко 14 
дни; 

• Препоръчайте проследяване на 
скорошните контакти; 

• В случай че се появят симптоми в 
рамките на 14 дни след контакт с 
потвърден или съмнителен случай, 
свържете се с номер за спешни 
случаи или „гореща“ линия и 
следвайте съответните инструкции. 

• Дайте информация и съвети въз 
основа на доказателства (устно 
и/или писмено). 

COVID-19 ОБОБЩЕНИ НАСОКИ #2 
Намеса на откритите аптеки и консултиране на пациенти 

 
1. В много държави заразяването в местната общност се е превърнало в главна форма на пренасяне на 
заболяването. Затова, независимо че историята на пътуванията в засегнати зони все още е важен критерий в 
държави с малко случаи или в начален етап на епидемията, тя вече не е важен критерий в държави с предаване на 
заболяването в общността.  

2. Тъй като заразяването може да стане от лица без симптоми или преди проявата на симптоми, препоръчват се 
предпазни мерки по отношение на ВСИЧКИ клиенти и пациенти, които влизат в аптеката.  
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• Симптоми (кашлица, висока 
температура или затруднено 
дишане) 

• И 
• Известни са скорошни 

контакти с потвърдени или 
съмнителни случаи на COVID-
19, и/или има скорошни 
пътувания до засегнати зони.  

• Осигурете спокойствие; 
• Информирайте за възможен риск 

от COVID-19; 
• Когато е възможно, изолирайте 

пациента в отделна стая; 
• Не извършвайте физически 

преглед на пациента; 
• Засилете мерките за собствена 

защита, включително използване 
на подходящ респиратор, 
ръкавици и очила; 

• Посочете мерки за 
предотвратяване на по-нататъшно 
предаване, включително 
използване на лицева маска от 
пациента; 

• Препоръчайте стриктно социално 
дистанциране (включително по 
отношение на семейството и близки 
роднини), домашна карантина и 
избягване на всякакви пътувания (в 
страната и чужбина) в продължение 
на най-малко 14 дни; 

• За лица от групи с по-висок риск, 
посъветвайте ги да се свържат с 
телефонен номер за спешни случаи 
или с „гореща“ телефонна линия, 
или със съответното здравно 
заведение за изследвания и 
последващи грижи и лечение. 

• Дайте информация и съвети въз 
основа на доказателства (устно 
и/или писмено); 

• Дезинфекцирайте всички 
евентуално замърсени зони и 
повърхности. 
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