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С натрупването на данни относно регистрираните случаи на COVID-19, както в
страната, така и в света става ясно че някои пациенти, възстановили се от инфекция със
SARS-CoV-2, след известен период от време отново развиват симптоми на заболяването
и лабораторните изследвания с PCR изследване или с бърз антигенен тест са с
положителен резултат. Към момента все още няма яснота относно продължителността
на постинфекциозния имунитет, поради което вероятността за поява на повторни
инфекции не е неочаквана.
Универсално определение за повторно заразяване със SARS-CoV-2 няма въведено
в света.
От проведено от Европейския център за превенция и контрол на заболяването
проучване сред държави членки на ЕС е установено, че въведената практика на
територията на Съюза по отношение на регистрацията на повторно заразени лица е
разнообразна. Всяка държава-членка прилага собствени дефиниции, включващи
различни периоди между потвърдителните резултати от лабораторни изследвания,
наличие или не на проби за секвениране, клинични симптоми и др. На база на това,
определеният относителен дял на реинфекции варира между 0,5% и 5%. От отговорили
13 държави, 7 от тях са приели период между потвърдителните резултати на две COVID
инфекции да е 90 дни, като при останалите тя варира между 45 и 84 дни.
Подобен подход за въвеждане на интервал от 90 дни между лабораторните
изследвания, потвърждаващи инфекция със SARS-CoV-2 се приема и в страната.
Предложението е одобрено от Експертните съвети по Епидемиология, Вирусология и по
Инфекциозни болести.
Въвеждането на определение за повторен потвърден случай на COVID-19 в
дефиницията за случай на COVID-19, прилагана за целите на надзора на заболяването,

ще позволи да се натрупат данни и да се анализира въздействието на SARS-CoV-2 и
неговите варианти върху разпространението на епидемията,

както и върху

продължителността на имунитета след преболедуване.
След изискано становище от ЕК, лицата, които попаднат в обхвата на
дефиницията, ще могат да получат Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване,
ако повторната инфекция е доказана с PCR изследване.
Лица, доказани като повторно заразени със SARS-CoV-2 с бърз антигенен тест ще
могат да получат удостоверение за преболедуване, доказано с бърз антигенен тест с
валидност от датата на потвърждение на втората инфекция с бърз антигенен тест.

