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Доцент Кунчев консултира методологията на предстоящото
мащабно имунологично тестване на Бургас и региона
петък, 29 май 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев консултира методологията на предстоящото
мащабно представително проучване, което да покаже степента на изградения имунитет срещу
КОВИД-19 в Бургас. Днес той се среща с кмета Димитър Николов и директора на РЗИ д-р Георги
Паздеров.
"Много се радвам, че съм пак в Бургас и с това, което правим, бихме могли да помогнем на местния
бизнес. На практика данните от последните две седмици недвусмислено показват, че Бургас е един от
най-запазените по отношение на КОВИД региони, тъй като нямаме нови случаи, макар че процентът на
изследваните е един от най-високите в страната. Но, за да бъдем екзактни, искаме да направим помащабно изследване в максимално кратки срокове, така че да докажем, и то научно, какъв е процентът
на носителство, колко хора са се срещали в областта с вируса и доколко този регион е един от найбезопасните в Европа по отношение на това хората да идват тук спокойно, да ползват морето,
плажовете и всички други красоти, като се чувстват спокойни за себе си, семействата си и децата.
Основното на едно такова проучване е, че няма таргет групи. То трябва да е случайно като
местоживеене, пол, професия, етническа принадлежност, така че резултатът да даде действително
реалната картина", каза доцент Кунчев.
Кметът Николов му благодари за подкрепата и заяви, че мащабното тестване ще обхване не само
областния център, но и общини около Бургаския залив и по Южното Черноморие. Целта е целият регион
да се рекламира като сигурна туристическа дестинация.
"Голяма е бройката на хората, които ще се изследват. Ще ангажира доста хора, но съм сигурен, и
досега Бургас показа, че като община, като регион, като организация, може да направи доста неща.
Убеден съм, че в рамките на един разумен срок от 2-3 седмици сме в състояние да го осъществим",
добави доц. Кунчев.
За имунологичното проучване, предложено от кмета Николов, се предвижда да бъдат използвани
между 3000 и 5000 антителни теста. То трябва да бъде осъществено през първата половина на юни.
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Така в началото на летния сезон Бургас ще разполага с едно представително изследване, което да му
даде основанието да се рекламира като сигурна дестинация и безопасен за посещение и почивка
регион. То ще бъде предоставено и на хората от туристическия бранш.
Подобна реклама в момента си правят много държави и региони в Европа, но само на думи. Когато
скоро Бургас излезе със свое послание към туристите, то ще е подкрепено с резултатите от това
представително изследване.
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