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Няма нов случай на заразен с коронавирус в Бургас. Местна
фирма започва изработката на предпазни шлемове за болниците
вторник, 24 март 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

Към настоящия момент няма нов случай на заразен с коронавирус в Бургас, като подложените под
карантина граждани са 647. Това съобщиха от Общинския кризисен щаб на редовния си брифинг.
От днес бургаска фирма започва да произвежда защитни шлемове. Приоритетно те ще бъдат доставени
на бургаските болници. Междувременно Общинският кризисен щаб и местната власт разглеждат
въпроса за подпомагане както на бизнеса, така и на социално слабите граждани, като това ще става на
две нива. Кметът Димитър Николов съобщи, че Министерството на труда и социалната политика
подготвя кампания за раздаването на индивидуални хранителни пакети и помощи. Въпросът за
подпомагането на фирмите и гражданите ще бъде разгледан и на предстоящата сесия на Общинския
съвет. В момента направените от различни страни предложения в тази посока се съгласуват с
общинската администрация. Мерките за подпомагане на икономиката, бизнеса в Бургас и уязвимите
граждани, ще имат широк обхват, допълни Николов.
В Общинския кризисен щаб са получени много сигнали от работещи в бургаски фирми, че
работодателите не съдействат и не спазват противоепидемичните условия, не осигуряват на своите
служители маски, места за дезинфекция на ръцете или защитни ръкавици. Затова започва проверка по
самите фирми. Вече има влязла поправка в Закона за здравето за контрол на противоепидемичните
мерки. Службите на РЗИ и ОД на МВР ще налагат санкции. Глобата за физически лица по тези текстове
е до 5000 лева за физически и до 15000 лева за юридически лица.
От днес на сайта на Община Бургас в раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУС https://www.burgas.bg/bg/resors/covid19, ще бъде публикуван горещ телефон за превенция, която ще се
осъществява съвместно с организацията "Вселена". Номерът, на който гражданите може да търсят
съдействие, е 0800 18 017.
Доктор Бойко Миразчийски - управител на УМБАЛ - Бургас, съобщи, че в Инфекциозното отделение на
болницата има 3 доказани пациенти с коронавирус, лабораторните им изследвания са много добри, те
се чувстват много добре, но трябва да минат определените срокове, за да се вземат проби. Утре
предстои на първата пациентка с корона вирус от Карнобат да се вземе проба, след 24 часа още един
контролен тест, след това ще бъде изписана и ще бъде под последваща домашна карантина.
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Относно пристигналия вчера самолет от Англия с наши сънародници директорът на РЗИ - Бургас доктор
Георги Паздеров заяви:
"Всички пътници бяха термометрирани. Отне малко повече време. На абсолютно всички бяха връчени
предписания. Нямаше инциденти, но въпреки всичко имахме кола на Спешна помощ. На тези 45 наши
сънародници, които са от община Бургас и вчера пристигнаха на летището, днес се организира
пробонабиране за спокойствие както на тях, така и на нашите съграждани. Резултатите ще излязат
днес или утре, но тях ще ги обяви Националният щаб."
Към днешния ден се прави термометриране на всички, които са поставени под карантина в
хирургичното отдвление в "Бургасмед". Това ще е втората проба и ако резултатите излязат
отрицателни, ще бъде свалена карантината.
Имаме заповед от министъра на здравеопазването и указания от Националния щаб за бременните жени,
тъй като е прекратена женската и детската консултация. Това не засяга случаите, при които те имат
право да ползват своите болнични дни, както 45 дена преди раждане, така и случаи, свързани с тяхната
бременност. Никой не е затворил акушеро-гинеколгичните кабинети, т.е. извънболничната и
доболнична помощ. Не е възпрепятствал достъпа на бременни жени до издаване на документ за
временна неработоспособност, допълни Паздеров.
Доцент Велинов - директорът на Медицинския факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров",
заяви:
"На територията на областта и специално в град Бургас имаме възможността да правим генетичен
анализ на коронавирусна инфекция. Освен това имаме добър ресурс за правене на антигенни тестове,
които са бързи, с достатъчно ниво на достоверност. Също така имаме възможност тук да се правят и
антителни тестове, но за момента, тъй като са с по-ниска степен на достоверност, те не са пуснати за
широка употреба."
Доцент Велинов допълни, че се разширяват възможностите за генетичните анализи, тъй като се
закупуват допълнително апарати, но не е достатъчно само апаратурното обзавеждане, необходими са и
хора.
"Необходими са лекари не само на първия фронт, които да застанат в борбата срещу тази инфекция, но
и лабораторни специалисти, които да извършват тези тестове - микробиолози, вирусолози, генетици,
които да интерпретират резултатите. Именно затова от няколко дни с кмета Николов дискутираме да се
подготвят и такива крайно необходими специалисти", каза доц. Велинов. Разширява се и капацитетът
на бургаската лаборатория с апаратурно обзавеждане.
Специална организация е направена и за работата на ТЕЛК - Бургас. В момента функционира една
комисия, като основно решенията се вземат по документи. Ако не са пълни документите и
изследванията, се изисква да се допълнят и изпратят, след което се насрочва нова дата.
Случаите, които не може да се гледат по документи, влизат в това съображение, че могат да се
удължат ТЕЛК решенията за 2 месеца.
Директорът на ОД на МВР - Бургас старши комисар Сотиров заяви, че с оглед спуснатите
противоепидемични мерки, всеки служител, който има ангажимент да контролира режима през КППтата, сам трябва да се погрижи за това да си осигури топли напитки и храна. При необходимост обаче
Дирекцията има дежурен наряд, който може да достави напитки и храна.
В трудните дни на извънредни мерки има и още една добра новина. Тя е, че драстично е спаднал броят
на престъпленията и почти няма регистрирани нарушения на закона.
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