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        Относно: Обявяване на грипна епидемия в област София-град. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

 

Уведомявам Ви, че считано от 28.01.2019г., Столична РЗИ обявява грипна 

епидемия в гр. София.  
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Ежедневният надзор над грипа и острите респираторни заболявания показва ясно 

изразена тенденция на нарастване на заболяемостта. През периода 07.01-13.01.2019г. в 

столицата е регистрирана заболяемост 149.99%оо, а през третата седмица на януари е 

173.08%оо. През настоящата седмица, от 21.01.2019г. се отчита тенденция с рязко 

повишаване на заболяемостта /за първите четири дни тя е 221.59%оо/, с което 

достигнахме епидемични нива на заболяемост. Повишава се и броя на лицата, търсещи 

медицинска помощ в амбулаториите на общопрактикуващите лекари поради симптоми 

на остри респираторни заболявания и грип. Боледуват лица от всички възрасти. Броят на 

усложненията също нараства.  

По данни от ежедневните съобщения заболяемостта в учебните и детските 

заведения е с тенденция за нарастване, като има училища, в която тя е над 30%. 

По данни на вирусологичната лаборатория от изследваните през 2019г. 200 проби 

за грип, 107 са положителни, като 73% са H1N1, а останалите H3N2. 

 Във връзка с гореизложеното, приложено изпращам Ви заповед с разпоредени 

противоепидемични мерки за изпълнение по време на грипната епидемия в лечебните 

заведения. 

 При необходимост, за периода на грипната епидемия, в лечебните заведения за 

болнична помощ следва да бъдат осигурени допълнителни легла. 

С писмо на директора на Столична РЗИ се препоръчва на Регионалното 

управление на образованието София-град да се преустановят учебните занятия във 

всички учебни заведения за срок от 28.01.2019г. до 04.02.2019г. включително.  

 С оглед увеличената заболяемост от ОРЗ и грип се препоръчва на лечебните 

заведения за болнична помощ ограничаване на свижданията и плановата оперативна 

дейност в почивните дни преди епидемичния период. 

Мерките ще бъдат допълвани или отменени в зависимост от развитието на  

епидемичния процес в гр. София. 

 

 

С уважение,  

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

 


