
Докумет. 4  Оценка на риска в лечебните заведения. 

 Вид експозиция Пример Мерки в обществото 

Високорискови 
контакти 

Обслужване на пациент или 
присъствие в помещение при 
извършване на процедури с риск от 
наличие на висока концентрация на 
издишан аерозол при  НЕ 
използване на всички лични 
предпазни средства или при близък 
контакт с пациент с доказан COVID-
19 (който не носи хирургическа 
маска)и НЕ носене на респираторна 
маска от медицинското лице 

Медицински персонал, 
който не носи всички 
препоръчани лични 
предпазни средства, но е 
извършил взимане или е 
присъствал на взимане на 
назофарингеален или 
орофарингеален секрет 

-Карантина в дома 
-Да се освободи от 
работа 
-Активно следене за 
симптоми в период на 
14 дни от контакта 

Средно-
високорискови 
контакти 

Продължителен контакт (≥15 мин. ) 
с пациент  с лабораторно потвърден 
COVID-19  или с неговите секрети 
или екскрети без използване на 
всичките препоръчителни  лични 
предпазни средства 

Проверка на жизнените 
показатели и взимане на 
кръв на пациент с маска, 
докато медицинското лице 
е с хирургична маска и 
ръкавици 

-Да се освободи от 
работа 
-Активно следене за 
симптоми в период на 
14 дни от контакта 

Среднорисков
и контакти 

Повече от кратък контакт (>1-2 мин.) 
с пациент с лабораторно доказан 
COVID-19 или с неговите секрети и 
екскрети без прилагане на всички 
препоръчани лични предпазни 
средства, когато не е в категорията 
висок риск и средно висок риск 

Преглеждане на пациент 
за 5 мин., докато се носят 
маска, изолационно 
облекло и предпазен 
лицев шлем (но без 
респираторна маска) 

-Да се освободи от 
работа 
-Активно следене за 
симптоми в период на 
14 дни от контакта 

Нискорискови 
контакти 

Всеки контакт с пациент с 
лабораторно потвърден COVID-19, 
докато се използват всички 
препоръчани лични предпазни 
средства; кратко взаимоотношение 
с пациент (1-2 мин.), което не 
включва директен контакт , при 
което НЕ се използват всички 
препоръчани лични предпазни 
средства или работа на едно и 
също място и по едно и също 
време с колега с доказан COVID-19, 
но без да е  уточнено дали са били 
в едно помещение 

Преглед на пациент, ако се  
носят всички необходими 
лични предпазни средства; 
 

-Активно следене за 
симптоми в период на 
14 дни от контакта 

Нерискови 
контакти 

Всеки контакт, който не спада в 
посочените по-горе  категории 

Разминаване с пациенти 
по коридора 

Няма 
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