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От Общинския кризисен Щаб: Бургас изпитва остър дефицит от
тестове за Covid-19
понеделник, 06 април 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Бургас изпитва остър дефицит от антигенни и антителни бързи тестове, както и на генетични PCR
тестове. Наличните количества са на изчерпване и ще са достатъчни едва за 2 дни.
Това стана ясно днес от заседанието на Общинския кризисен щаб. Кметът на Бургас е сигнализирал за
проблема Министерството на здравеопазването за недостига.
24 са регистрираните случаи на заразени с COVID 19 на територията на Бургас и областта. 6 пациенти
са настанени в болница - 4 в инфекциозно отделение на УМБАЛ и 2 в Айтос.
Двама от настанените в бургаската болница са в много добро състояние. Ще им бъдат взети проби и ако
са отрицателни, ще бъдат изписани. Третият пациент е в стабилно състояние. Четвъртият пациент побавно се повлиява от лечението, но е в добро състояние.
Снощи в Инфекциозно отделение е бил приет мъж на 40 години от Сарафово, който е бил в
задължителна карантина вкъщи след завръщането си от Германия. Проявил е симптоматика, взет му е
PCR тест, резултатите се очакват.
Възрастният пациент от "Сърце и мозък", който е бил с установена пневмония е консултиран с
инфекционист, впоследствие е тестван и резултатът е отрицателен.
17- годишното момче от Карнобат, което бе обявено вчера за носител на корона вирус, не е нарушавало
задължителната карантина, под която е било поставено след установяване на болестта на баща му.
Контактните лица, които е имало са били отпреди периода на карантината му.
От днес започва вземането на проби на медиците, които работят в Бърза помощ в Бургас. 100- те теста,
които ще им бъдат направени ще се поемат от общинския бюджет. До три дни те ще бъдат изследвани.
Днес общинският кризисен щаб достави първото количество калцуни на Спешен център Бургас,
поръчани са и още количества.
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Резултатите от бързите тестове на полицаите от ОД на МВР Бургас, заплатени от общинския бюджет по
решение на щаба, са отрицателни.
Поръчани са нови бройки защитни средства - гащеризони, хирургични престилки, шлемове, калцуни и
ръкавици за нуждите на здравните заведения.
От утре започва раздаването на пенсиите в пощенските клонове. Създадена е организация за
дезинфекция и пропускателен режим. Община Бургас е организирала носене на пенсиите на
трудноподвижни хора до дома, съвместно с пощенски служител.
Общинският кризисен щаб взе решение, да се отвори извънредно пенсионерския клуб "Ленко" в "Меден
рудник", за да получат пенсиите си хората от този район. Ще се спазват стриктни мерки за хигиена и
пропускане.
Управителят на УМБАЛ д-р Миразчийски постави пред щаба необходимостта от закупуването на още
една линейка за нуждите на болницата.
11 акта са съставени от полицията за последните 24 часа в областта, за нарушаване на заповедта на
министъра на здравеопазването. Двама нарушители на задължителната карантина са докладвани на
прокуратурата.
В сряда и четвъртък предстои среща между представители на религиозните общности и кметът на
Бургас във връзка с предстоящите християнски празници. От днес на входовете на църквите се
монтират диспенсъри с дезинфектант, ще се поставят и платчета, напоени с дезинфекционна течност,
продължават и дейностите по дезинфекция в и около храмовете.
Мрежата за дезинфекция и поставяне на диспенсъри ще се разшири и извън хранителните магазини и
ще обхванат и хипермаркетите за нехранителни стоки.
Община Бургас съвместно с РИО извършват проучване сред семействата на бургаските ученици за
моментния им социален статус. Резултатите ще послужат за изработването на общинска програма за
подпомагане на учащи, чиито родители са в тежко финансово положение.
217 са постъпилите до момента финансови дарения. Всеки дарител ще получи договор за дарение, а
комисия от юрист, икономист и лекар ще разпределят средствата съобразно постъпилите заявки от
здравните заведения за апаратура и консумативи.
На заседанието беше отчетен проблеми с дисциплината в приюта за бездомни и спазването на
хигиенните навици там. От утре се спира всякаква разливна храна там, а на настанените ще се доставя
само суха и консервирана храна. Ще бъде извършена и допълнителна дезинфекция.
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