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Промяна в сравнение с версията от 13 октомври 2020 г.: Допълнена беше 
инфографиката „Преглед на ИРК за превантивните и противоепидемични мерки при 
пандемията от COVID-19“ (приложение 2). 

Преамбюл 

Пандемията SARS-CoV2 поставя нашето общество пред големи предизвикателства. 
Целта на следващите месеци трябва да бъде избягването на инфекции и 
същевременно, въпреки съществуващия риск от инфекция, да се поддържат всички 
сфери на обществения и икономическия живот във възможно най-голяма степен. 
Поведението на всеки един от нас е важно: Последователното спазване на правилата 
за дистанция и хигиена служи не само за защита на самия Вас и на другите от SARS-CoV-
2, а може допълнително да потисне други инфекциозни болести. С комбинация от 
съвместно подкрепени мерки - пригодени към съответната ситуация - процесът на 
заразяване може да бъде контролиран по такъв начин, че да се избегнат човешки 
страдания и смъртни случаи, без социалният и икономическият живот да бъде спрян. 
Тези мерки се проверяват и адаптират постоянно. 

Този стратегически документ извежда ключови теми от досегашния опит с пандемията 
SARS-CoV2 за контрола на пандемията през следващите месеци. Целта на статията е, да 
покаже перспектива за развитието и ограничаването на пандемията в Германия 
(Приложение1: COVID-19: Пандемията в Германия през следващите месеци (PDF, 38 KB, 
Файлът не е достъпен)). 
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Приложение1: COVID-19: Пандемията в Германия в следващите месеци  

Източник: Институт Робърт Кох  

Изходно положение и ситуация днес  

Първите месеци на SARS-CoV-2 пандемията в Германия бяха преодолени чрез 
значителни съвместни усилия и излизащи извън сектора ограничения (напр. забрани за 
контакти, затваряне на магазини и училища). Мерките, предприети в Германия през 
март 2020 г., имаха решителни икономически и социални въздействия. 

Относителният успех при междинната равносметка сравнен с останалата част от Европа 
при ограничаването на пандемията за Германия не трябва да крие настоящите 
предизвикателства и необходимостта от по-нататъшно развитие. По-долу е представен 
преглед, с какви инструменти може да се намали разпространението на SARS-CoV-2 в 
Германия. Освен това отговорността на цялото общество в борбата с пандемията също 
е от значение. Последните няколко месеца ясно показаха, че напр. „shielding approach“ 
(пълна изолация на отделни лица у дома или в старческия дом) сама по себе си не е 
достатъчна, за да защити ефективно особено уязвимите групи от населението. Тази 
защита може да се осъществи само чрез една отговорност на обществото. По същия 
начин няма конкретни места или ситуации, при които съществува повишен риск от 
инфекция сама по себе си, напр. определена зона или транспортно средство, а 
взаимодействие между индивидуалното поведение и околната среда. Следователно 
инфекциите могат да бъдат придобити локално, както и чрез пътувания, включително 
заразяване в чужбина, чрез които вирусът все повече се пренася в Германия. 



Сценарии за развитието на пандемията в следващите 
месеци  

През следващите месеци изхождаме от развитие на пандемията, което би могло да се 
характеризира, както следва: 

1. Отделни случаи, локални и временни огнища с много нови инфекции, които 
могат да обвържат капацитети по всяко време и изискват локален подход, 
адаптиран към риска. 

2. Епидемии в индивидуални условия (например чрез семейни тържества или в 
образователни институции като детски заведения, училища), дори по-
интензивни през есента / зимата поради промененото поведение (например по-
дълъг престой в затворени помещения). 

3. Огнища в няколко условия, регионално разпространение, които вече не могат 
да бъдат проследени до отделни вериги на инфекция и които водят до 
повторно въвеждане на мерки в засегнатите региони (виж Приложение 2). 

 

Приложение 2: Преглед на ИРК за превантивните и противоепидемични мерки при 
пандемията с COVID-19  

Източник: Институт Робърт Кох  

Очаква се една или повече ваксини да бъдат налични през следващата година (2021). 
Това може значително да подобри борбата срещу пандемията и нейното развитие. 
Въпреки въвеждането на ваксина или няколко ваксини, ИРК очаква, че тази или тези 
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първоначално ще бъдат достъпни само в ограничени количества, така че първоначално 
трябва да бъдат ваксинирани определени рискови групи, а след това и останалата част 
от населението. 
Дори ако ваксинацията е важна част от борбата с пандемията, само това няма да е 
достатъчно - особено в първата фаза, когато със сигурност наличността ще бъде 
ограничена - и трябва да продължи да бъде придружено от отговорно поведение и 
определени модификации на това да бъдем заедно, особено по отношение на по-
нататъшното спазване на правилата Д+ Д + М (спазване на дистанция - спазване на 
хигиенните правила - носене на ежедневни маски, Корона-предупреждения-App 
ползване и проветряване) както и преместване на развлекателни дейности навън, 
ако е възможно, така че да се избягват затворени помещения с лоша вентилация и 
струпване на много хора на едно място. 

Цели 

Основната цел е да се сведат до минимум разпространението и здравните последици 
от пандемията, докато социалният и икономическият живот (включително 
образователните институции) в Германия бъде възможно най-малко нарушен. 
Евентуално необходимите мерки и ограничения ще се адаптират към специфичния 
риск и ще се прилагат ограничено по региони и време. Мерките трябва да бъдат 
правно и организационно пропорционални, както и практически осъществими. 

Чрез ефективните ваксини, подобрени терапевтични подходи и немедикаментозните 
мерки (напр. спазване на правилата Д+Д+ М) доколкото е възможно трябва да се 
избягва претоварване на здравната система (за възможно най-доброто лечение на 
пациенти с COVID-19 и за редовното лечение на всички останали пациенти), 
дългосрочните ефекти от болестта и смъртните случаи. 

Стратегическите цели за общественото здраве и защита от инфекция са: 

1. Намаляване на риска от инфекция при дейности в професионалния и 
социалния живот на всички групи от населението в Германия, 

2. Предотвратяване на повторно неконтролирано и бързо разпространение на 
патогена, 

3. Постоянно укрепване и свързване в мрежа на обществената здравна служба 
(ÖGD) и здравната система с цел по-нататъшно изграждане на система, 
устойчива на кризи, 

4. Разширяване на цялостната грижа за COVID-19 в амбулаторни и стационарни 
условия. 

Ключови теми и инструменти за защита от инфекция1   

 
По-голямата част от населението знае мерките за минимизиране на риска от 
инфекция и ги прилага в основни области на живота: Трябва да продължи 
спазването на правилата Д+Д+М (спазване на дистанция-поддържане на хигиена-
носене ежедневно на маски и проветряване). Трябва да се създаде осъзнатост за 
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рисковото поведение, така че индивидът да може да бъде в състояние съответно 
да адаптира поведението си. 

Мерките за минимизиране на риска от инфекция се оценяват непрекъснато и се 
прилагат нови научни данни: Научните данни за пътищата и процесите на 
заразяване се използват в различни области на живота (в жилища, училища, 
обществен транспорт, предприятия, офиси, ресторанти, големи събития и др.) и 
групи от населението с цел по-нататъшно разработване и прилагане на 
адаптирани стратегии за минимизиране на рисковете в професионалния и личния 
живот Опитът от мерките и тяхната ефективност трябва да се обменя на 
всички нива, особено на ниво федерални провинции. 

Образователните институции трябва да се оставят отворени: Образователни 
институции като училища и детски заведения са съществена част от 
обществения живот. Свидетелствата за точното въздействие на училищата и 
детските заведения върху пандемията са разнородни, но ясно показват, че 
образователните институции са едно от местата, които имат роля в процеса на 
заразяване. В същото време училищата и дневните центрове са от решаващо 
значение за развитието, образованието и социализацията на децата и младите 
хора, както и за родителите, за да могат да извършват своите професионални 
дейности. Важно е тези заведения да останат отворени, като се спазват 
хигиенните концепции. За тази цел са необходими организационни подготовки и 
мерки в тясно и междусекторно сътрудничество на всички участници, за да се 
предотврати навлизането на инфекции, доколкото е възможно, и ако това се случи, 
да се открият по-рано. Това е единственият начин да се гарантира, че броят на 
засегнатите хора може да бъде задържан малък и че разпространението може да 
бъде предотвратено, без заведенията да бъдат затворени. 

Безопасно справяне с мобилността (национална и трансгранична): Важно е да се 
продължи анализът на международната обстановка и да се адаптират 
проактивно мерки и стратегии. Важно е да се подчертае, че повишената 
мобилност (професионално или частно пътуване) означава повишен риск; този риск 
обаче не е свързан предимно с мястото на пътуване или конкретна зона, а зависи 
основно от поведението на индивида в район с разпространение на вируси. Трябва 
да се познава 5 рисковото поведение, за да може да се избегне. За пътниците 
средствата за комуникация трябва да са на разположение на различни езици, за да 
могат да бъдат информирани за теста, карантината и изолацията. 

Диференцирана защита срещу инфекция при по-големи събития: Струпването на 
хора, особено в затворени помещения, увеличава риска от разпространение на SARS-
CoV-2.6 При тези условия, така наречените „Superspreading събития“ драстично 
засилиха разпространението в много страни през последните няколко месеца, 
повече отколкото би било в случай, че се предава между няколко лица. 7 При 
използване на общите препоръки, трябва да се изготвят диференцирани, прозрачни 
и разбираеми изисквания за изпълнение на събитията от отговорните лица в 
съответните отрасли. Трябва да се вземат предвид както видът на събитието, 
така и причините за ограниченията на размера. 



Стратегическа комуникация в кризата: „Ситуацията с короната“ е изключително 
сложна и постоянно се появяват нови данни, които изискват препоръките за 
действие да бъдат преразглеждани. Комуникацията и обменът с уязвими групи, 
както и с групи хора, до които е по-трудно да се достигне с информационни 
технологии, са от съществено значение тук. 

Непрекъснато разработване на национална тестова стратегия, осигуряваща 
цялостна диагностика: Случайната и регионална диагностика за откриване на 
заразени хора е основно изискване за докладване и контрол на пандемията. 
Резултатите от методите на директно (доказване на патогени) и индиректно 
(антитела) откриване се използват според съответното ниво на знания и 
съответния въпрос за оценка на ситуацията при Националната стратегия за 
тестване. Когато се използват тестове, целенасоченият подход, отчитащ 
вероятността преди теста и разпределението на риска, е от съществено значение 
по отношение на придобиването на знания и ефективното използване на 
ресурсите. Тестването на хора със симптоми, както и защитата на уязвими групи 
като възрастните хора в домовете за възрастни, са с приоритет. Въпреки големия 
капацитет от тестове в тази област, личните и материалните ресурси по 
принцип са ограничени. Следователно за оптималната употреба индикацията и 
значението на изследванията трябва да бъдат общоизвестни. Например, 
отрицателният тест за вируса е само моментна снимка и не трябва да води до 
фалшиво чувство за сигурност, отрицателният тест съответно не Ви 
освобождава от поведение за предотвратяване на инфекции, като спазване на 
хигиенни и защитни мерки. 

Реализиране на кратки времеви интервали в процеса на тестване: За да се намали 
ефективно рискът от предаване, бързото откриване на онези, които са остро 
заразени, и бързото предаване на находките са от съществено значение и трябва 
да бъдат възможни в рамките на 24 до 36 часа (между изпълнението на теста и 
съобщаването на находките). Това трябва да се организира и непрекъснато да се 
проверява от участниците в процеса, по-специално в сътрудничество със 
съответната Асоциация на общопрактикуващите лекари и РЗИ. Налични са 
сертифицирани антигенни тестове за COVID-19, които допълват капацитетите 
на PCR диагностиката. Тестовете за антигени са по-малко чувствителни от PCR 
тестовете, направени в лабораторията. Те обаче позволяват тестване на място 
и показват резултат само след няколко минути. Проучванията за по-добра оценка 
на ефективността на наличните тестове продължават. Понастоящем 
възможностите за приложение са в рамките на по-нататъшното развитие на 
Националната стратегия за тестване. 

Да се направи незабавен достъпът до епидемиологичните данни и данните за 
случаи с COVID-19: Целта е РЗИ да бъде информирана за инфекциите с SARS-CoV-2 
възможно най-рано. По този начин първо, на място могат да се предприемат 
конкретни мерки за защита от инфекции и второ, регионалните мерки за 
превенция могат да бъдат контролирани. В тази връзка разширяването на 
„Германската електронна система за отчитане и информация“ е важно за 
защитата от инфекция (DEMIS). Системата за отчитане предоставя надеждни 
национални, устойчиви и в реално време данни за оценка на епидемиологичната 
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ситуация в Германия. Синдромното наблюдение (= наблюдение въз основа на 
комбинации от симптоми) на респираторни инфекции и други заболявания се 
развива устойчиво и се разширява. Освен това трябва да се извършат проучвания за 
серопревалентността и здравословното поведение по време на пандемията, както 
и допълнително събиране на данни (напр. лабораторно наблюдение, проучвания за 
корона вируса в детски заведения, Рутинни данни от спешната помощ), които 
предоставят допълнителна информация за процеса на остра инфекция. 

Проследяване на контакти за откриване на клъстери и прекъсване веригата на 
инфекция чрез информационно-разяснителна епидемиология по устойчив начин: 
Актуалният процес на заразяване доказва ефективността на вече въведените 
мерки за подкрепа на здравните власти във федералните провинции и общини: 
Идентифицирането на потенциално заразни хора и проследяването на контакти 
са ефективни мерки за прекъсване на веригата на инфекцията. 8,9 Подозрителните 
случаи обикновено могат да бъдат идентифицирани надеждно и бързо, да се 
изолират, да се извърши необходимата диагностика и да се приложат мерки за 
защита от инфекция в зависимост от ситуацията. 
Тази способност трябва да бъде консолидирана и да продължава да се развива. 
Направеният опит се анализира, а констатациите се предоставят на 
разположение на всички. Предлагат се помощни средства за изпълнение. 
Понастоящем ресурсите, необходими за подпомагане на здравните власти, са до 
голяма степен от програмата  „Containment Scouts“, която е ограничена във 
времето. Възможните епидемиологични сценарии обаче изискват трайно 
значително укрепване на персонала на службите за обществено здраве /ÖGD/ от 
федералните провинции. Новосъздадената точка за контакт на ИРК със службите 
за обществено здраве /ÖGD/ може, заедно с партньори, да допринесе за 
квалификацията на новия персонал. 

Осигуряване наличието на подходящи лични предпазни средства: За 
амбулаторната и стационарната част отговорните институции (асоциации на 
лекарите, работещи със здравната каса, лекари, болници, общини, щати, 
федерално правителство) осигуряват на местно ниво достатъчна наличност и 
предварително запасяване с предпазни средства, за да бъдат подготвени за всички 
ситуации. 

Цялостно здравно обслужване в условията на пандемия: Съществена част от 
успешната стратегия е безпрепятственият достъп до здравната система за 
всички симптоматични лица, т.е. че от всеки могат да се използват всички 
институции на общественото здравеопазване и здравно обслужване. В същото 
време при всички епидемиологични сценарии, които трябва да се приемат в бъдеще 
(т.е. с различни модели на разпространение на вируса), всеобхватното 
извънболнично и стационарно здравно обслужване е от решаващо значение. Освен 
това предишният опит, особено по отношение на необходимия капацитет от 
интензивни отделения, позволява устойчиво регионално планиране за 
осигуряването им. Ограниченията в здравеопазването трябва да бъдат избягвани, 
като се използва планиране на облекчаване на натоварването. Както структурите 
за болнична, така и извънболничната помощ трябва да позволяват непрекъснато 
обгрижване на инфекциозни и неинфекциозни пациенти. 

https://ars.rki.de/Content/COVID19/Main.aspx
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/KiTaStudie.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/KiTaStudie.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/FG32/sumo/sumo.html


Осигуряване на ваксини срещу грип и пневмококи и постигане на по-висок обхват 
на имунизиране, особено в рисковите групи: Ваксините срещу други респираторни 
заболявания играят решаваща роля в борбата с пандемията през следващите 
месеци, особено през студения сезон. Клиничната картина на тези заболявания не 
винаги може да бъде разграничена от COVID-19 с достатъчна сигурност без 
допълнителна диагностика. За да се защитят хората и да се облекчи здравната 
система, най-голям ефект може да се постигне, ако процентът на ваксинация 
срещу грип и пневмококи се увеличи значително, особено в рисковите групи, в 
съответствие с препоръките на Постоянната комисия по ваксинациите /STIKO/. По 
отношение на грипа трябва да се постигнат високи нива на ваксинация, особено при 
застрашени и епидемиологично важни професионални групи (медицински и 
сестрински персонал, други здравни работници), за да се избегне 
разпространението на инфекцията в болници, старчески домове и домове за 
възрастни хора. 

Разработване на стратегия за ваксинация срещу SARS-CoV-2: Подготвя се 
национална кампания за ваксинация, макар в момента да няма на разположение 
ефективна и безопасна ваксина. За тази цел в контекста на широкото използване сега 
се разработват жизнеспособни концепции за съхранение, студени вериги, логистика на 
дистрибуцията, изпълнение, приоритетни целеви групи и цялостен мониторинг на 
безопасността и ефективността на ваксините. Планирането на това се извършва с 
участието на различни участници и институции на федерално и на ниво федерални 
провинции, както и Постоянната комисия за ваксинация и Националната ръководна 
група за ваксинация. Трябва да се изхожда от това, че ваксините няма да бъдат веднага 
достъпни в цялата страна и за цялото население. Затова ваксинациите ще се извършват 
стъпка по стъпка в обоснована и съгласувана последователност. Въвеждането на 
ваксинацията трябва да бъде придружено комуникативно възможно най-рано със 
съответните участници, за да се предотврати дезинформация и митове и да се даде 
възможност на хората да вземат информирано решение за ваксинация. 

Този каталог на оперативните цели няма претенции за пълнота. 

Важно е да се подчертае, че само чрез взаимодействието на всички тези различни 
елементи Германия може да овладее пандемията. Изпълнението на дейностите, 
очертани в тази стратегия, трябва да се разбира като обща цел за обществото. 

_______________________________________ 
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