Вътр. №1-349-1/28.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус
гр. Силистра, 28.02.2020 г.

Днес, 28.02.2020 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Силистра, се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус (Кризисен щаб). Присъстваха 12 от членовете на Кризисния щаб, чийто общ брой е 13, видно
от присъствения списък, който е неразделна част от протокола.
Областният управител – г-н Ивелин Статев, откри заседанието. Той информира
присъстващите, че във връзка с усложнената епидемична обстановка в световен мащаб
по отношение на COVID-19, познат като коронавирус и нареждане на председателя на
Националния кризисен щаб, със Заповед №ОКД-02-7/26.02.2020 г. е сформиран Областен кризисен щаб.
Г-н Статев даде думата на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра да
за познае членовете на щаба с актуална информация.
Д-р Начева заяви, че обстановката в Европа е доста динамична, Националният
щаб всеки ден прави брифинг с най-актуална информация, информация има и на сайта
на Министерството на здравеопазването. Тя уточни, че е важно да се знае, че към момента риск за България няма, рисковите държави са Китай и Италия. Осъществява се
контрол по граничните пунктове на летищата и по сухоземната граница, като към момента ГКПП Силистра не е включен като критична точка и РЗИ нямат постоянен дежурен служител там, който да извършва медицински контрол на влизащите в страната пътници. За момента този контрол се осъществява от служителите на Гранично полицейско
управление (ГПУ). Изчаква се решение на Националния щаб дали преминаващите през
ГКПП – Силистра да попълват анкетна карта, което за момента не се прави. Д-р Начева
увери, че са в постоянен контакт с комисар Илко Гецов – началник на ГПУ и дежурните
служители. Осигурени са листовки, които се раздават на пътниците, влизащи в страната
от рисковите държави – Китай и Италия, с указания за карантинния период, уведомяването на личния лекар за симптоми и др. Има информация за заразени пациенти в съседни
страни, което повишава риска заразата да проникне и в България.
Д-р Начева уточни, че при евентуално възникнали случаи на заразени с коронавирус, трябва да се осигури възможност за изолация в болнична среда. В Силистра това
е възможно да се случи в инфекциозно отделение, което разполага с 26 легла. Тя поясни,
че болничните заведения трябва да имат готовност с медикаменти и лични предпазни
средства, като при усложняване на обстановката ще се мислят и други варианти за изолация.
По отношение на лечебните заведения в Дулово и Тутракан – ако се наложи да се
провежда граничен контрол с участие на медицински лица, ще се изисква съдействие от
тяхна страна с осигуряване на лекари, които да поемат дежурства, съвместно с РЗИ.
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Д-р Начева уточни, че към момента в областта се извършва наблюдение (по телефон) на 14 лица, пристигнали от рисковите страни – 1 от Китай, 2 от Тайланд и 11 от
Италия. На част от тях карантинния срок е изтекъл, като не се наблюдават симптоми за
наличие на коронавирус. Всички лица са в постоянен телефонен контакт с РЗИ. Наблюдават се и двама ученика, които учат в Разград, но живеят в Силистра, завърнали се от
Италия. Те спазват карантината, но не е ясен отговорът как ще им бъдат извинени отсъствията – това все още се обсъжда между двете министерства, както и възможността за
дистанционна форма на обучение.
Д-р Начева представи и Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай
и Италия, който включва действията, които се спазват от пристигането на пътника до
изтичане на 14-дневния карантинен срок – термометриране, попълване на анкетна карта,
наблюдение от РЗИ или личен лекар, начин на транспортиране при отчетена висока температура, карантинен срок. Алгоритъмът е приложен към протокола.
Д-р Начева уточни, че РЗИ – Силистра разполага с 4 бр. безконтактни термометри, които ще бъдат използвани на ГКПП. При отчитане на стойност над 37°С, екипът
на ГПУ следва да организира транспортиране до болнично заведение, като следва да се
осигури помещение на ГКПП, в което да се изолират подобни пътници.
Д-р Начева поясни, че към момента няма организирани дежурства в РЗИ, но ако
се наложи, такава организация ще бъде напправена.
Г-н Статев попита кой извършва транспортирането от ГКПП до болнично заведение.
Д-р Начева обясни, че транспортирането до болнично заведение се извършва от
ЦСМП със специализиран санитарен транспорт, който се дезинфекцира. Екипът следва
да е със защитно облекло. По този повод, тя заяви, че МЗ и БАБХ са извършили трансфер
на определен брой защитни облекла – гащеризони и маски, като малък брой от тях ще се
пренасочат към спешния център и инфекциозно отделение. Указанията на МЗ са, тези
болнични заведения, които са търговски дружества, сами да си осигурят защитни средства.
Г-н Илиян Великов попита дали има възможност към списъка с граничните пунктове, на които се осъществява контрол, да се добави и ГКПП – Лесово, тъй като голяма
част от тежкотоварните автомобили, преминаващи през Силистра, идват оттам.
Д-р Начева обясни, че с комисар Илко Гецов ще докладват за това пред по-горестоящите органи, но решението трябва да бъде взето от Националния кризисен щаб.
Комисар Илко Гецов – началник на ГПУ – Силистра заяви, че са в постоянен
контакт с РЗИ и на ГКПП Силистра се прилагат всички мерки, които са в компетенциите
на Гранична полиция. Осигурени за маски и ръкавици на служителите, като такива ще
бъдат доставени допълнително. Осигурено е помещение, което да се използва за изолатор при необходимост. ГПУ не разполага с термокамери и безконтактни термометри.
Комисар Гецов сподели, че от страна на Република Румъния има осигурени дежурни лекари, които са на разположение в Остров и Баняса по 24 часа и могат да се отзоват на
всеки сигнал за пътник със симптоми и завишена температура.
Д-р Начева попита дали има статистика за влизащите в страната от Китай и Италия.
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Комисар Гецов отговори, че такава статистика не се води, но по информация от
дежурните служители – влезли от Китай няма, а от Италия са единични случаи, предимно
шофьори на тежкотоварни автомобили.
Г-н Статев попита дали РЗИ имат открита телефонна линия.
Д-р Начева заяви, че към момента няма необходимост от такава, на сайта на РЗИ
има достатъчно информация по въпроса, а МЗ има открита телефонна линия, като информацията също е на сайта им.
Д-р Енчо Василев – директор на ЦСМП – Силистра заяви, че ЦСМП не разполага
със специален автомобил за транспортиране, няма и как да бъде осигурен такъв. Предпазни средства също не са получавали, разполагат със стандартен набор от маски и ръкавици, като количествата са достатъчни за момента. Той увери, че имат готовност да
посрещнат първи случаи на заразени с коронавирус, но ако обстановката се усложни, ще
възникнат проблеми. Той призова към запазване на спокойствие сред населението.
Г-н Стоян Пейчев от Военно окръжие заяви, че са получили указания, отнасящи
се до военните формирования за съдействие и вътрешна организация.
Г-н Великов попита дали Военно окръжие разполага с налични предпазни средства, които при необходимост да бъдат пренасочени към болниците.
Г-н Пейчев обясни, че не разполагат с такива защитни средства.
Г-жа Габриела Миткова уточни, че на територията на областта има 9 611 ученика в дневна форма на обучение и 3 211 деца в детски градини. Има указания, които са
изпратени към всички училища, да не се предприемат пътувания до Италия. Три училища са отменили такива пътувания. Забраната важи и за приемане на ученици от Италия
(в Езикова гимназия е трябвало да пристигнат ученици от Италия, но пътуването е отменено). Г-жа Миткова заяви, че за останалите държави пътуванията ще се осъществят по
преценка на родителите и ръководствата на училищата (става въпрос за пътуване на ученици от ЕГ до Австрия). Г-жа Миткова увери, че извиняването на отсъствията е наймалкия проблем, има начини да се извинят – с декларация от родител, от директора, като
най-удачния вариант е да не се пишат отсъствия в такива случаи. Относно дистанционната форма на обучение – това всъщност е кореспонденция по електронна поща, за да на
пропуснат учениците, поставени под карантина, учебния материал.
Г-жа Миткова попита дали в РЗИ имат информация за навлизане на втора грипна
вълна на територията на страната, тъй като в община Дулово съобщават за голям брой
болни ученици.
Д-р Кочева от РЗИ заяви, че няма такава информация, личните лекари не отчитат
завишен брой заболели деца към момента.
Д-р Начева обясни, че в национален план има области, в които е констатирано
наличие на грипен вирус тип Б, който е по-безопасен от тип А. Тя увери, че за община
Дулово ще се направи проверка и е възможно да се обяви грипна ваканция отново. Що
се отнася до забрана за провеждане на масови мероприятия, д-р Начева заяви, че няма
основания за налагане на такава, тъй като това би довело до създаване на излишна и необоснована паника сред населението.
Д-р Константин Попов – управител на МБАЛ – Дулово заяви, че в детското отделение на болницата в Дулово всички легла вече са заети, като е създадена организация
за осигуряване на допълнителни легла. Д-р Попов увери, че нито едно дете няма да бъде
върнато и ще му се осигури адекватно лечение.
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Д-р Богомил Бойчев – управител на МБАЛ – Тутракан заяви, че на територията
на община Тутракан няма данни за повишена заболеваемост. Той попита дали всички
хора, пристигащи от кризисните страни следва да се изследват за наличие на коронавирус, дори и да нямат симптоми.
Д-р Начева обясни, че това няма как да се случи, тъй като тестовете се осигуряват
от държавата, не са достъпни за гражданите и са строго регламентирани. Самият тест е
чувствителен само при наличие на вируси и би показал отрицателен резултат при пациент без развита симптоматика.
Д-р Костадинова – изп. директор на МБАЛ – Силистра заяви, че в болницата
разполагат с известно количество защитни средства, но не могат да се доставят повече,
тъй като липсват и по складовете. При възникване на по-сериозна ситуация, ще има недостиг на защитни средства. Друг проблем, който евентуално би могъл да възникне, е
изолирането на инфекциозно отделение. Ако се наложи там да бъдат настанени пациенти
с коронавирус, трябва да се търси възможност за настаняване на останалите пациенти на
инфекциозно отделение някъде другаде.
Г-н Статев попита дали има възможност тези пациенти да се настанят в някое
друго отделение.
Д-р Костадинова увери, че ще се търси начин за справяне с проблема.
Д-р Начева попита дали е възможно от ГПУ да подават информация към РЗИ за
лицата, които пристигат от критичните страни и остават в България – имена, адрес и
личен лекар, тъй като не може да се разчита само на съвестното отношение на гражданите, които са задължени да уведомят личния лекар. При наличие на такава информация,
РЗИ ще се свърже с лицето и ще осъществява контрол по наблюдението.
Комисар Гецов заяви, че ще уведоми служителите на ГПУ да събират и изпращат
в РЗИ тази информация.
Г-н Статев благодари на членовете на Областния кризисен щаб за участието и
закри заседанието, като уточни, че ще бъдат уведомени своевременно за следващо заседание.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на щаба.

Утвърдил:

(П)
/Ивелин Статев – областен управител/

Протоколчик:

(П)
/Елка Михайлова – старши експерт/
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