РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Регионален пандемичен комитет
проведено на 24 януари 2020 г.
Днес, 24.01.2020 г. от 16:00 ч. в Областна администрация Ямбол се проведе
заседание на Регионалния пандемичен комитет (РПК).
На заседанието присъстваха членове на комитета съгласно приложения присъствен
лист.
Председателят на комитета г-н Димитър Иванов откри заседанието и информира
членовете, че то се свиква поради повишената заболеваемост от грип и остри
респираторни заболявания на територията на областта като целта е да се предприемат
превантивни мерки.
Актуалната грипна обстановка в областта беше представена от д-р Генчева –
Директор на РЗИ Ямбол. Към днешна дата общата заболеваемост в областта е 204,76 на
10 000 души. 141 са заболели срещу 143,77 на 10 хил. души, като за периода 13-19 януари
заболелите са 99. Най-засегнати са децата от 0-4 години и от 5-14 години и хората в
активна възраст между 30 и 64 години. В болничните заведения са хоспитализирани 16
души с пневмония.
Щамът на този етап не може да се докаже, взети са 11 проби на случаен принцип от
пациенти, чакащи пред кабинетите на личните лекари. В началото на следващата седмица
ще бъдат получени резултатите, за да е ясно какъв щам циркулира в област Ямбол.
Поради завишените стойности на заболеваемост и предепидемичната обстановка в
областта, д-р Генчева предлага да се вземат следните предепидемични мерки, които да
влязат в сила от 27.01.2020 г.:
1. Да се преустанови допускането на външни лица в детски градини, училища и
социални домове.
2. Детските ясли и детските градини да продължат дейността си при засилени
противоепидемични мерки.
3. Да се ограничи събирането на много хора на обществени места.
4. Да се преустановят свижданията в болничните заведения, считано от 27.01.2020 г.
(понеделник), като към този момент няма да бъдат спирани плановите операции,
профилактичните прегледи, както и женските и детските консултации.
5. Поради регистрирани случаи на остри респираторни заболявания над 25%
учебните занятия в пет училища - ОУ “Петко Р. Славейков”, НУ „Св. Св Кирил и
Методий“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Паисий Хилендарски“ в село Бояново - да бъдат
прекратени за срок от 5 дни, считано от 27.01.2020 г.
Прекратяването на учебните занятия в тези училища ще се извърши съгласувано с
РУО - Ямбол. РЗИ продължава да следи заболеваемостта във всички училища и при
необходимост ще бъде обявена грипна ваканция и в други учебни заведения.
В тази връзка г-н Гроздан Иванов – зам.-кмет на Община Стралджа информира, че в
две от училищата в общината е регистрирана заболеваемост над 25% и имат готовност за
обявяване на грипна ваканция в тези учебни заведения. Д-р Генчева заяви, че след
получаване на официална информация от страна директорите на тези училища
прекратяването на учебните занятия ще важи и за тях, считано от 27.01.2020 г.
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Д-р Димитър Рунков - прокурист на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол заяви, че
болницата е в готовност за поставяне на допълнителни легла, при повишаване на броя
заболели от грип, а лабораторията в МБАЛ ще работи без почивен ден за
микробиологични изследвания на грипни щамове.
Д-р Колев - Началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Ямбол
информира членовете на комитета, че са констатирани огнища на птичи грип в Унгария
и Полша. От днес със заповед се забраняват пазарите на живи птици в областта, а хората,
които имат пряк контакт с живи птици да работят при засилени мерки за защита.
Съветът на д-р Генчева в края на заседанието е при първи симптоми на грип и ОРЗ
да се потърси лекарска помощ.
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