
ПУБЛИЧНИ КОНТАКТИ КОНТАКТИ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ 

 Тип контакт Пример Необходими мерки Тип контакт Пример Необходими мерки 

Контакт с висок 

риск 

Живеещ в една жилище с, намиращ се в 

интимен контакт с или полагащ грижи в 

нелечебно заведение (напр. в дома) за 

човек със симптоматична, лабораторно-

потвърдена COVID-19 

Партньор, 

съпруг/съпруга, 

съквартирант, 

болногледач, 

тн. 

Домашна карантина 

за 14 дни от 

последната 

експозиция; 

активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

Пребиваване в същото помещение 

или извършване на процедури, 

генериращи високи концентрации на 

секрети и аерозоли от дихателната 

система, без използване на всички 

препоръчителни СПП*, или близък 

контакт без използване на 

респираторни предпазни средства с 

пациент с лабораторно-потвърдена 

COVID-19, който не е носил маска 

Здравен работник, който 

не е поставил всички 

препоръчителни СПП* и е 

участвал във вземане или е 

присъствал по време на 

вземане на 

назофарингеални или 

орофарингеални проби 

 

Домашна карантина; 

отстраняване от 

работа; активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

 

Контакт със 

средно-висок 

към висок риск 

Продължителен или чест контакт с човек 

със симптоматична, лабораторно-

потвърдена COVID-19    

Член на 

семейството, с 

който е 

осъществена 

продължителна 

среща или 

колега, с който 

е осъществен 

близък 

професионален 

контакт 

Домашна карантина 

за 14 дни от 

последната 

експозиция     

Активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

Продължителен (15 минути или 

повече) контакт с пациент с 

лабораторно потвърдена COVID-19 

или с негови секрети или екскрети, 

без използване на всички 

препоръчителни СПП* 

Преглед на витални 

показатели и вземане на 

кръв на пациент с маска с 

използване на ръкавици и 

хирургична медицинска 

маска 

 

 

Отстраняване от 

работа; активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

 

Контакт със 

средно-висок 

риск 

Близък контакт с човек със 

симптоматична, лабораторно-

потвърдена COVID-19, който не покрива 

дефиницията за контакт с висок и 

средно-висок към висок риск 

Колега, с който 

не е 

осъществяван 

близък 

професионален 

контакт, но с 

който е 

осъществяван 

регулярен 

контакт лице-в-

лице 
 

Активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 
 

Повече от кратък контакт (>1-2 мин) с 

пациент с лабораторно-потвърдена 

COVID-19 или негови секрети или 

екскрети, без използване на всички 

препоръчителни СПП*, който не 

покрива критериите за контакт с 

висок и със средно-висок към висок 

риск. 

Преглед на пациент за 5 

минути с използване на 

маска, защитен костюм, 

ръкавици и лицев щит (но 

не респиратор) 

 

Отстраняване от 

работа; активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

 

Контакт с нисък 

риск 

Пребиваване в едно и също помещение 

или в продължение на 2 часа с човек със 

симптоматична, лабораторно-

потвърдена COVID-19 

Пребиваване в 

една и съща 

болница или в 

една и съща 

болнична 

чакалня, или в 

продължение 

Активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 

Контакт без значение от 

продължителността с пациент с 

лабораторно-потвърдена COVID-19 с 

използване на всички 

препоръчителни СПП*, кратък 

индиректен контакт с пациент (1-2 

мин) без използване на всички 

Преглед на пациент с 

ръкавици, защитен костюм, 

лицев щит или очила и 

подходящ, добре-поставен 

респиратор; влизане за 

кратко в стаята на пациента 

без директен контакт с него 

Активно 

мониториране за 

симптоми за 14 дни 

от последната 

експозиция 



 

Табл. 1. Оценка на риска за инфектиране със SARS-CoV-19 при контактни лица  
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на 2 часа с 

доказан случай 

препоръчителни СПП* или работа в 

същото време и на същото място, в 

които е имало потвърден случаи на 

COVID-19, но без категорично 

пребиваване в една стая 

или негови секрети или 

екскрети 

 

Липса на 

контакт 

Далечен контакт с човек със 

симптоматична, лабораторно-

потвърдена COVID-19, който не покрива 

критериите за контакт с висок, средно-

висок към висок, средно-висок и нисък 

риск 

Разминаване с 

човек в 

коридора 
 

Не са необходими 
 

Контакт, който не покрива 

критериите за висок, средно-висок 

към висок, средно-висок и нисък 

контакт 

Разминаване с пациент в 

коридора 

Не са необходими 

 

COVID-19 – коронавирусна болест 2019; СПП – средства за персонално предпазване 

Близък контакт се дефинира като контакт от дистанция до 6 метра или в стая или зона, в която се обгрижва потвърден случай на COVID-19 (включително пребиваване в чакалня), или споделяне на 

пространство, в което е пребивавал потвърден случай на COVID-19 в рамките на последните 2 часа. Преходни взаимодействия като разминаване с потвърден случай на COVID-19 не се смятат за 

близък контакт. NB – събирането на проби от назофаринкса и орофаринкса не се смятат за аерозол-генериращи процедури, но се смятат за високо-рискова експозиция. 

*Препоръчителни СПП включват: предпазване на дихателните пътища (напр. респиратори); предпазни очила или лицев щит, които покриват предната и страничните части на лицето; ръкавици; 

защитен костюм 
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