Днес изписаха трима от Бургас след втора отрицателна
проба за коронавирус
четвъртък, 02 април 2020

Трима пациенти бяха изписани днес от Инфекциозното отделение на УМБАЛ след две поредни
отрицателни проби за Ковид - 19. Общо изписаните са четирима дотук.
В момента в Инфекциозно отделение на УМБАЛ се лекуват други трима пациенти с коронавирус, плюс
още двама в Айтос. Те са афибрилни и в стабилно състояние, казват медиците. Вчера в Бургас е бил
приет още един пациент със симптоматика за коронавирус. Взета му е проба. Резултатът се очаква до
края на деня.
Към днешна дата броят на поставените под карантина лица в община Бургас е 822, 2000 са те за
областта.
Остават в сила ежедневните дейности по дезинфекция на автобуси, рампи, подлези, автогари, здравни
заведения, улици, търговски обекти и т.н. Половин тон спирт ще бъде разпределен сред здравните
заведения, домашния социален патронаж, детската млечна кухня - за да послужи за дезинфекция. Днес
се обработва базата, в която бяха настанени грузинските граждани, отпътували вчера към своята
родина.
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Общинският кризисен щаб взе решение за извънредни дезинфекции в пощенските клонове, тъй като от
7 април започва изплащането на пенсии. В дните на получаване ще се извършват обработки през два
часа. Външни екипи ще бъдат на място, за да следят за спазването на дистанция и ще дезинфектират
дръжките на входните врати постоянно през целия работен ден.
На заседанието на Общинския щаб днес бяха набелязани засилени мерки по отношение на предстоящия
голям църковен празник Цветница през следващата неделя. Утре предстои среща с Архиерейското
наместничество за обсъждане на съвместния контрол при допускане в православните храмове, както и
за дезинфекционните дейности, които трябва да се извършват през целия ден. Органите на реда ще
следят за неправомерно струпване на хора.
Подробни инструкции ще бъдат представени на вниманието на представителите и на останалите
вероизповедания в Бургас.
На днешното заседание присъства Виолета Радева от БЧК. Червенокръстците се обръщат с призив към
хранителните вериги, магазини, производители, да даряват пакетирани продукти, тъй като моментните
им наличности са в ограничени количества.
Директорът на Центъра за спешна помощ в Бургас д-р Асен Кърджиев обяви, че на този етап медиците
там са обезпечени с необходимите предпазни средства. В момента има дефицит от калцуни, които
липсват в цялата страна, както и от специализирани маски ФФ - 5. Община Бургас ежедневно изпълнява
подадените от Спешния център заявки за гащеризони, шлемове, хирургични престилки, очила, маски и
др. Тя ще продължи да го зарежда с необходимото, стига да го има в наличност в страната.
Общо 20 са екипите на Спешна помощ, които обслужват Бургаска област, пет от тях са за община
Бургас.
Стана ясно, че Министерство на здравеопазването работи по либерализиране на условията за отпускане
на допълнително финансово стимулиране на медицинските лица, които се борят със заразата на първа
линия. Веднага след като станат ясни променените критерии, ще се изработи стратегия за
разпределение на гласуваните от общинския съвет допълнително 35 000 лева за Бургас.
Вчера полицията е установила 5 лица, нарушили задължителната карантина. Те са предадени на
прокуратурата. Седем са съставените актове за изминалото денонощие за посещение на забранени с
министерска заповед публични места.
УМБАЛ Бургас изпитва остра нужда от кръв, заради намалелия брой кръводарители. Налага се екип на
бърза помощ да доставя ограничени количества от Стара Загора при нужда. От бургаската болница
призовават хората, които имат възможност, да помогнат в тази ситуация и да дарят кръв.
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