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висшите училища

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Към 15.02.2022 г. 14-дневната заболяемост от COVID-19 в страната е 1 315,53%000.
През последните 12-13 дни се наблюдава спад в броя на потвърдените случаи, като
седмичният ръст при новозаразените лица е (-23,3%).
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Фиг. 1: 14-дневна заболяемост от COVID-19 в страната
Наблюдава се тенденция на намаляване в броя на извършените изследвания в
страната и към момента техният седмичен брой е 2 733,53 на 100 000 население. В
резултат на това, намалява и седмичната положителност на извършените изследвания,
която към 15.02.2022 г. е 20,90%.
На територията на страната 14-дневната заболяемост варира от 484,5%000 в област
Кърджали до 2 007,8%000 в област Варна, като в 21 или 75% от областите тя е над 1 000
на 100 000 население. В 25 от административните региони са наблюдава низходяща
тенденция в броя на новорегистрираните случаи от COVID-19.
Засегнати са всички възрастови групи. Най висока е 14-дневната заболяемост при
лицата на 50-59 г. – 1 722,23%000, следвани от тези на 40-49 г. и 30-39 г., съответно 1
639,55%000 и 1 634,37%000.
При лицата на 20-29 г. 14-дневната заболяемост към момента е 1 416,65%000, като
в тази група се отчита най-голям спад в броя на новозаразените лица през последната
седмица – (-30,61%).

Фиг. 2: 14-дневна заболяемост по възрастови групи

По отношение на хоспитализираните в страната лица с COVID-19: за последната
седмица (09-15.02.2022 г.) на болнично лечение за COVID-19 са приети 4 501 лица
спрямо 5 058 хоспитализирани за предходната седмица. Отчетен е спад с 11% в броя на
новоприетите пациенти при сравняване на данните. За същите периоди в структури за
интензивно лечение са приети съответно 278 и 340 пациента, отчетен спад – (-18,23%).
На база гореизложеното, към днешна дата се наблюдава затихване на интензитета
на епидемичното разпространение на COVID-19 в страната, с отчетлив спад в основните
епидемиологични показатели, характеризиращи обхвата и разпространението на
епидемичния процес и преминал пик в поредната епидемична вълна.
В тази връзка, предлагам да се обмисли възможността присъствен учебен процес
във висшите училища да се допусне, по преценка на техните ръководства, или при
прилагане на подхода „Зелен сертификат“, или без изискване за предоставяне на валиден
документ за преболедуване, ваксинация или изследване, но при едновременно
провеждане на практически или семинарни упражнения на не повече от 50% от групите,
недопускане на смесване на групи и провеждане на лекции при 50% заетост на
помещенията. Задължително остава изискването за носене на защитна маска за лице от
студенти и преподаватели, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на
помещенията.
Предложената мярка е с временен характер, като при неблагоприятна промяна в
епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в страната, същата може да бъде
отменена.

С уважение,
15.2.2022 г.

X
Signed by: Angel Ivanov Kunchev

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ
Главен държавен здравен инспектор

