
Какво трябва да знаете за коронавирус 2019 

(COVID-19) 



Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) е респираторна болест,

която може да се разпространи от човек на човек.

Вирусът, който причинява COVID-19, е нов коронавирус, който за

първи път беше идентифициран по време на разследване на огнище в

Ухан, Китай.

Рискът от заразяване с COVID-19 е по-висок за хора,

които са в близки контакти на някой, за когото се знае,

че има COVID-19, например здравни работници или

членове на домакинството.

Други хора с по-висок риск от инфекция

са тези, които живеят в или наскоро са

били в район с непрекъснато

разпространение на COVID-19.



Първият случай на COVID-19 в България беше отчетен 

на 8 март 2020 г. 

Текущият брой случаи на COVID-19 в България е 

достъпен на уеб страницата на Министерството на 

здравеопазването на адрес: 

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-

grazhdani/potvrdeni-sluchai-na-koronavirus-na-teritoriyata-

na-r-blgariya/



Как се разпространява COVID-19? 

Вирусът, който причинява COVID-19, вероятно се е появил от

животински източник, но сега се разпространява от човек на човек.

Смята се, че вирусът се разпространява главно между хора, които са в

близък контакт помежду си (в рамките на около 6 фута) чрез дихателни

капчици, произведени, когато заразеният човек кашля или киха.

Възможно е също така човек да получи COVID-19, като докосне

повърхност или предмет, който има вируса върху него и след това

докосне собствената си уста, нос или евентуално очите си, но това не се

смята за основният начин разпространението на вируса.



Висока температура

Кашлица

Задух

Пациентите със COVID-19 са имали леки 

до тежки респираторни заболявания със 

симптоми на 



Какви са тежките 

усложнения от този вирус? 

Някои пациенти имат 

пневмония и в дробовете, 

многоорганна 

недостатъчност, а в някои 

случаи и смърт. 



Как мога да помогна да се защитя? 

Хората могат да помогнат да се предпазят 

от респираторни заболявания с ежедневни 

превантивни действия. 

Избягвайте тесен контакт с хора, които са болни

01

Избягвайте да докосвате очите, носа и устата с 

немити ръце

02

Често мийте ръцете си със сапун и вода в продължение на 

поне 20 секунди.

03

Използвайте дезинфекциращ препарат на базата на 

алкохол, който съдържа най-малко 60% алкохол, ако 

няма сапун и вода

04



Ако сте болни, за да не разпространявате 

респираторни заболявания на други хора, 

трябва да: 

Останете вкъщи, когато сте болни.

Покрийте кашлицата или кихането си с тъкан, след 

това изхвърлете тъканта в кошчето.

Почистете и дезинфекцирайте често докосвани 

предмети и повърхности. 



Какво трябва да направя, ако наскоро пътувах от район с 
непрекъснато разпространение на COVID-19?

Ако сте пътували от засегнат район, 

може да има ограничения за 

движенията ви до 2 седмици.

Те ще ви дадат инструкции как да се грижите, без да 

излагате други хора на вашето заболяване. Докато сте 

болни, избягвайте контакта с хората, не излизайте и не 

отлагайте пътуванията, за да намалите възможността за 

разпространение на болестта към други хора. 

Ако развиете симптоми през този 

период (температура, кашлица, 

затруднено дишане), потърсете лекарска 

помощ. Обадете се на личен лекар, 

преди да отидете, и им кажете за вашето 

пътуване и вашите симптоми. 



•Има ли ваксина?
Понастоящем няма ваксина, която да 

предпазва от COVID-19. Най-добрият 

начин да се предотврати инфекцията е 

да се предприемат ежедневни 

превантивни действия, като избягване 

на тесен контакт с хора, които са 

болни и миене на ръцете често. CОVID-2019



Вярваме, че ще се справи заедно 

срещу битката с COVID-2019!


