
СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” 
За периода 20.06-26.06.2022г. 

 
 
Епидемиологична обстановка за периода  
 Регистрирана заразна заболяемост  

На територията на област Шумен са  регистрирани 27 остри  заразни болести(ОЗБ). 

 Въздушно-капкови инфекции:11  

 COVID-19:14   

 Чревни инфекции:2 

 Трансмисивни инфекции:0 

 Инфекции с множествен механизъм на предаване:0  

 Паразитологични заболявания:0  

 Полово предавани:0  

 Невроинфекции: 0   

 Ухапан от куче: 0  

 

Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) по възрастови групи през периода:  

   

0-4 5-14 15-29 30-64 +65 общо 

   14 17 2 10 0 43 

` 
Дейност на отдел „Противоепидемичен контрол”: 
 

Общ брой извършени проверки, от които 82 

 по текущ контрол 45 

 тематични проверки  

 насочени проверки по жалби и сигнали от граждани или институции       

 по спазване на противоепидемичните мерки на открити и закрити 

обществени места, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването 

във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната 

 

 за спазване на задължителна карантина от 14 дни на лица, завръщащи се от 

рискови страни, контактни на положителни за коронавирус 
1 

 на ОПЛ във връзка с изпълнение на заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на 

министъра на здравеопазването 
 

 проверки по чл. 56 и 56а от Закона за здравето по спазването на пълната 

забрана за тютюнопушени в закрити и открити обществени места: 
36 

- обекти за хранене и развлечения   

- детски и учебни заведения  4        

- лечебни и здравни заведения  32 

Проведени епидемиологични проучвания  

Издадени предписания за противоепидемични и хигиенни мерки 27 

Взети проби (назофаренгиален секрет) за PCR тест за COVID-19  

Издадени предписания за поставяне под 14 дневна карантина на лица, 

завърнали се от рискови страни 
22 

Издадени заповеди за спиране експлоатацията на обекти  

Съставени актове  
 

Дейност на отдел „Медицински изследвания”: 
 

Микробиологични и паразитологични изследвания: 

 



Изследвания за ЛЗК (чревно носителство и паразитология) 2 

Изследвания за чревни инфекции 40 

Изследвания за капкови инфекции 0 

Серологични изследвания 48 

Паразитологични изследвания  332 

Контроли за дезинфекция и стерилност  75 

Регистрация на здравни книжки 83 

Издадени направления за PCR - тестове 0 

Изследвания с бързи антигенни тестове 121 
 

 

Началник отдел „ПЕК”: 

Д-р Д.Радева 


