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РЗИ-Монтана: Телефони за информация за действията на здравните власти по
отношение на COVID-19:
0882 30 10 83 и 096 39 17 33

Всички граждани и юридически лица, които имат въпроси относно
противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 у нас,
въведени на територията на страната със заповед на здравния министър Кирил
Ананиев, могат да задават своите въпроси на телефонната линия на Национална
система 112.

Своите въпроси относно COVID-19 можете да зададете и на телефонен номер 02 807 87
57
в Мин
истерството на здравеопазването.

От министерството предупредиха, че сигналът свободно означава, че линията е заета.
Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.
Какви са симптомите на инфекция COVID-19
От това, което знаем досега, вирусът може да причини леки грипоподобни симптоми
като:

• треска

• кашлица

• затруднено дишане

• болка в мускулите
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• умора

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, синдром на остър респираторен
дистрес, сепсис и септичен шок, които могат да доведат до смъртта на пациента.
Хората със съществуващи хронични състояния изглежда са по-уязвими от тежките
заболявания.

Какво да прави човек със съмнение за коронавирус?

От националния щаб за коронавируса настояват хората да се свързват с личните си
лекари по телефона, за да получат съвет от тях как да действат. Не трябва да ходят в
кабинетите им, за да не разпространяват (евентуалната) зараза. Общопрактикуващият
лекар може да препоръча на пациента да се свърже със Спешна помощ. Те имат
оборудвани със защитни облекла екипи и трябва да го закарат до съответно здравно
заведение по региони.

Хората, които нямат личен лекар, трябва да се свържат с Регионалната здравна
инспекция (РЗИ) на своето населено място.

Изправени сме пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него.
Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте
препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

НЕКА ВСИЧКИ БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!
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