
Близък контактен се определя като: 

1. съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19; 
2. директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане); 
3. директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. 

при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи 
ръце); 

4. директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и 
продължителност над 15 мин.; 

5. престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и 
др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра; 

6. медицински специалист или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с 
COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с 
COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално 
нарушена цялост на личните превозни средства; 

7. пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички 
посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на 
екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на 
симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма 
експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в 
самолета). 

Имайте предвид, че всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, по 
преценка на епидемиолог от РЗИ, се поставят под карантина в дома или на друго 
място за настаняване и медицинско наблюдение за 10-дневен период, считано от 
последния контакт със заболялото лице. Наблюдението на здравословното състояние 
на всяко контактно лице се извършва от общопрактикуващия лекар или 
съответната регионална здравна инспекция. 

Можете да използвате мобилното приложение за граждани, в което гражданите могат да 
отразяват здравния си статус (ViruSafe). Приложението поддържа нотификация към 
общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на лицата. 
Предлага се безплатно в Google Play и Аpp Store. 

Имайте предвид, че при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна 
температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или 
загуба на вкуса и други ) трябва да се свържете по телефона с общопрактикуващия си 
лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване, в което се намирате, 
или, ако не попадате в горните две категории – с регионалната здравна инспекция по 
местонахождение, откъдето ще получите указания според индивидуалния Ви случай. 

Процедурите за изследвания зависят от това дали сте контактно лице от първа или втора 
линия, дали страдате от хронични заболявания, дали попадате в рисковата категория на 
лица над 60 г., дали сте медицинско лице.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.government.virusafe
https://apps.apple.com/bg/app/virusafe/id1506362170?mt=8


Изследване за новия коронавирус не се извършва по желание на гражданите, а след 
преценка на РЗИ или на лечебното заведение, в което пациентът е хоспитализиран. 

Изследване по желание може да бъде направено в частна лаборатория. 

*информацията е на Единния информационен портал COVID-19 


