УТВЪРДИЛ: (П)
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
Директор на РЗИ – Перник
СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
11-та седмица (14.03.2022 г. – 20.03.2022 г.)
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ:
През седмицата са регистрирани общо 179 случая на заразни заболявания към 169
за предходната седмица.
ГРИП И ОРЗ: През седмицата са регистрирани 138 случая на ОРЗ, заболеваемост
114.83%оо (при средна за страната 96.84 %оо към 21.03.2022 г.).
ВЪЗДУШНО-КАПКОВИ ИНФЕКЦИИ: 176 случая към 166 за предходната
седмица.
COVID-19: 169 случая към 161 за предходната седмица. Заболелите са от всички
общини на област Перник във всички възрастови групи.
За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са
противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.
ВАРИЦЕЛА: 5 случая, срещу 5 случая за предходната седмица.
СКАРЛАТИНА: 2 случая, срещу 0 за предходната седмица.
ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ: 0 случая, срещу 2 за предходната седмица
РОТАВИРУСЕН ЕНТЕРИТ: 1 случай, срещу 1 за предходната седмица
СИФИЛИС: 1 случай, срещу 1 за предходната седмица
ХЕПАТИТ Б: 1 случай, срещу 0 за предходната седмица
Направени са 82 антигенни теста, антителни – 1.
ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
През седмицата инспекторите на РЗИ - Перник са извършили 132 проверки.
ДИРЕКЦИЯ
НЗБ
1.
2.
3.
4.
5.

Епидемиологични проучвания
Проверки по писма на МЗ
Проверки
по текущ контрол
по епид. показания
по регистрации
по ЗУО
по изпълнение на предписания
Проверки относно спазване забраната за тютюнопушене
заведения за обществено хранене
детски и учебни заведения
закрити обществени места
открити обществени места
лечебни заведения
оптики

ДИРЕКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
ОТДЕЛ
ДЗК

ОТДЕЛ
ПБПЗ

33
32

13
13

192

26
9
4

1

9

19

7
4

4
19
3
5

Проверки относно спазване на изискванията към
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ОТДЕЛ
ЛИ

бутилираните натурални минерални, изворни и
трапезни води, предназначени за питейни цели6
6. Проверки
във
връзка
със
спазване
на
противоепидемичните мерки въведени със заповеди
на Министерство на здравеопазването
7. Тематични проверки
8. Проверки по ЗУО за издаване на становище за опасен
отпадък
9. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или
дейността на обекта
10. Издадено предписание за временно спиране
експлоатацията на обект
11. Издадени предписания
12. Издадени имунизационни сертификати
13. Издадено становище за класификация на опасен отпадък
14. Съставени актове
15. Жалби и сигнали от институции и граждани
16. Взети проби
Санитарно-паразитологичен контрол
Микробиологична диагностика
- Контрол дезинфекция
- Контрол стерилност
- Други
Паразитологична диагностика
Вирусологична диагностика
17. Мониторинг на:
- питейни води
- бутилирани води
- води в плувни басейни
18. Контрол на козметични продукти
19. Контрол на биоциди и дезинфекционни разтвори

3

22

169

180
73
25
48
24
83
31
31

27
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