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Брифинг относно първия констатиран случай на заболял с коронавирус на територията
на област Ямбол и предприетите мерки свързани с разпространението на COVID-19 в
облас
тта, да
доха председателят на Областния медицински съвет и областен управител Димитър
Иванов, директорът на РЗИ д-р Лиляна Генчева, прокуристът на МБАЛ
„Св.Пантелеймон“ Ямбол д-р Димитър Рунков.

Положителна проба за COVID-19, доказана с PСR тест е дал 36 годишен мъж в Ямбол.
Лицето е настанено в Инфекциозно отделение в МБАЛ „Св.Пантелеймон“ Ямбол в
неделя, в късния след обяд. След обаждане на тел.112, лицето е взето от екип на
Спешна помощ и откарано в областната болница. Към момента мъжът е в общо
задоволително състояние. Настанен е в изолатор с обдишваща апаратура. Според
медиците, към момента не се налага използване на кислородна терапия. Днес в
областната болница ще бъде доставен и хлорохин фосфат за болните от
COVID-19
.

Лицето живее и работи в Ямбол, с настоящ адрес с. Мелница, община Елхово.

Още снощи, след потвърждаване на положителната проба, са издирени, установени и
карантинирани всички контактни лица от първа линия. Под карантина са поставени 14
лица от обкръжението на мъжа и такива, с които пряко е общувал в Ямбол, Елхово и
Мелница – роднини, близки, колеги, общопрактикуващ лекар и медицинска сестра.
Жената, с която живее също е приета в болницата, с грипоподобни симптоми.
Резултатът от нейната проба се очаква утре.

„Спазвайте всички противоепидемични мерки наложени в областта. Носете маски! При
посещение на институции, магазини, обществени места бъдете бдителни, пазете себе си
и околните, спазвайте дистанция, съблюдавайте стриктна хигиена! Не се събирайте на
групи, спазвайте изолация! Да се преборим с този вирус зависи от самосъзнанието на
всеки един от нас“, това призоваха за пореден път членовете на Областния медицински
съвет.
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