Разпоредби във връзка с карантината
Какво означава „изолация“, какво означава „карантина“?
„Иизолация“ означава временно отделяне на заразено или определено предполагаемо
заразно лице от други хора за периода, през който лицето в изолация е в състояние да
предава вируса. „Карантина“ е съответното отделяне на контактните лица, т.е. лица,
които са имали контакт със заразено лице.

Какъв е смисълът на изолацията и карантината?
Изолацията и карантината служат за предпазване на всички ни от заразяване с
коронавирус и за ограничаване на разпространението на болестта.

Кога трябва да вляза в изолация или под карантина?
Задължението за изолиране или карантина се прилага автоматично съгласно Наредбата
относно тестове и карантини при коронавирус и трябва да бъде изпълнено директно за:




лица, чийто PCR тест за коронавируса SARS-CoV-2 е положителен,
членовете на домакинството на лица с положителен резултат,
лица, които имат симптоми на заболяването или имат положителен резултат от
бърз тест и затова са направили PCR тест – до излизане на резултата от PCR
теста.

Решение за карантиниране на лицата, които са имали близък личен контакт със
заразени лица, без да живеят в едно и също домакинство, се взема от местния
регулаторен орган след консултации с компетентния здравен орган в зависимост от
интензивността на контакта. Налагането на карантина е възможно, ако е имало поне 10минутен близък контакт, например при разговор, и не е носена маска. Също ако лицето
е било в лошо проветрено или непроветрено помещение със заразено лице за
продължителен период от време, може да бъде наложена карантина. Дори да не бъде
наложена карантина, контактните лица трябва да се изолират по най-добрия възможен
начин в продължение на 10 дни след контакта.
Не е необходимо членовете на домакинството и другите контактни лица да бъдат под
карантина, ако





имат доказана бустерна ваксинация или
са едновременно ваксинирани и оздравели
са ваксинирани два пъти, като това е приложимо само между 15-тия и 90-тия ден
след втората ваксинация
или са оздравели, като това е приложимо само между 28-мия и 90-тия ден след
като положителен резултат.

Ако се появят симптоми на заболяването, лицата са длъжни да се самоизолират и да се
тестват.

Има ли изключения от правилото за автоматична карантина?

Разпоредбата за автоматично карантиниране заменя индивидуалните карантинни
разпоредби, издадени от компетентните местни органи. Ако местен компетентен орган
издаде допълнително индивидуална разпоредба, съдържанието й винаги има
предимство пред общите разпоредби на наредбата.

Какво трябва да съблюдавам по време на изолация или карантина?
Изолацията и карантината означават домашно отделяне. Трябва да се спазват следните
мерки:








директно прибиране в собствения апартамент, къща или място за настаняване
да не се напуска имота по време на карантина, дори и за пазаруване или
разхождане на куче. Други лица трябва да извършват това
Контактите с други лица извън мястото за настаняване трябва да се избягват
стриктно
Контактът с други лица, които не са под карантина в мястото за настаняване,
трябва да се сведе до минимум. В случаи на контакт трябва да се спазват важни
правила за поведение, като например носене на медицинска маска, добра
хигиена на ръцете и достатъчно проветрение в помещенията.
Може да използвате собствена градина, балкон или тераса – но не и да се
срещате с други хора
Апартаментът може да бъде напускан само за да се направи PCR тест за
коронавирус. При това е много важно да се придържате към правилата за
поведение (спазвайне на разстояние, спазване на хигиенните правила, носене на
медицинска маска)

Кого трябва да информирам за изолацията?
Лицата с положителен резултат от теста (заразени лица) трябва незабавно да
информират лицата, с които са имали близък контакт два дни преди началото на
симптомите/положителния резултат от теста. Това е приложимо най-вече ако контактът
е осъществен в лошо проветрено или непроветрявано помещение за продължителен
период от време или ако не е поддържано разстояние от 1,5 метра при пряк контакт
(над 10 минути),като не са носени медицински маски.

Колко време трае изолацията или карантината?
Изолацията или карантината на заразените лица и техните контактни лица по принцип
приключва след 10 дни. Тя може да бъде прекратена преждевременно след седем дни с
отрицателен бърз тест за коронавирус или отрицателен PCR тест, ако не е имало
симптоми през последните 48 часа. Прекратяването на изолацията е възможно и при
PCR тест със стойност CT над 30. Сертификатът за тестване трябва да се съхранява в
продължение на най-малко един месец за възможни инспекции от органите.
За служителите в болници, домове за възрастни и т.н. за освобождаващо тестване
винаги се изисква PCR тест.
За децата в детски градини и за учениците карантинният период с отрицателен тест
може да бъде съкратен дори до пет дни.

Какво ще стане, ако не спазвам правилата за изолация или карантина?

Всеки, който не спазва правилата, извършва административно нарушение. Това може
да бъде наказано с парична глоба до 25 000 евро.

