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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
за периода 08. 06.2020г. - 12.06.2020г.
СПРАВКА
Относно осъществения контрол от РЗИ-Враца по спазване на заповедите на г-н Кирил
Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия от COVID-19
За периода от 08.06.2020г.-12.06.2020г.
1. За периода 08.06.2020г.-12.06.2020г. РЗИ-Враца е извършила общо 62 броя съвместни
проверки, на 62 бр. обекти на територията на област Враца, за спазване на заповедите
на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия
от COVID-19
2. За периода 08.06.2020г.-12.06.2020г. РЗИ-Враца е извършила общо 176 броя проверки,
на 176 лица под карантина на територията на област Враца, за спазване на заповедите
на г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, във връзка с обявената пандемия
от COVID-19
3. Констатирани нарушения: 2 бр. лица не са открити на посочения адрес.
4. Предприети мерки: издадени 2 бр. предписания.
5. От страна на отдел ПЕК/ДНЗБ са осъществени допълнителни дейности както следва :
За периода са издадени Предписания за задължителна карантина и предприемане на
други противоепидемични мерки както следва :
– От ГЗП гр.Оряхово 0 бр.
– От отдел ПЕК, ДНЗБ 23 бр. - за въвеждане в карантина и медицинско наблюдение на
контактни на (+) случай и на такива по Бързо известие за възможен случай на КОВИД 19 .
6. За периода е извършеното пробонабиране на назофаренгиален секрет , както и
изследване с бързи тестове ( от страна на РЗИ-Враца ) в доболнично, от ЛЗ за БП и в
институции за социални услуги за общо 81 бр. лица. От всички получени резултати
през седмицата :
= 79 са отрицателни.
= 3 положителни , както следва - на 1 хоспитализирано лице ( жена ) в МБАЛ –
Козлодуй , която в последствие е приведена в УМБАЛ„СВ. АННА“- гр .София и
нейния съпруг , изследван като контактно лице . Последният е под домашна
карантина - 28 дни и медицинско наблюдение от ОПЛ . И двете (+) лица са от
с.Селановци , общ.Оряхово.
= Чакащите резултат проби към 12 .06.2020 г. общо са 4,
= 1 лице, което е хоспитализирано в СБАЛПФЗ - гр. Враца на 04.06.2020г. и след
отрицателен резултат на 12.06.2020г. е изписан и карантиниран за 28 дни.
= Данните по разпореждане на МЗ за обхващане персонал и потребители от социални
институции в областта са - общо за периода 90 лица, с бързи тестове.
7. По повод на съобщените от здравната мрежа съмнителни/вероятни случаи за COVID19 случаи, както и за контактни лица са извършени 19 броя епидемични проучвания,
на лица с домашна карантина и на хоспитализирани лица.
8. За спазване на противоепидемичните мерки в ЛЗ на обл.Враца, за посочения период са
извършени общо 16 проверки.

ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“
Администриране на процеса по регистрация на лечебните заведения за
извънболнична помощ и хосписите
Проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при
нарушаване на правата на пациентите
Контрол на медицинската документация
Обработени документи в РКМЕ
Проверки по методиката за субсидиране на лечебните заведения
Контрол върху дейността на лечебните заведения и медицинските
специалисти. Проверки на лечебните заведения за болнична и
извънболнична помощ, проверки по чл. 93 от Закона за здравето
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ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Извършени лабораторни изпитвания и измервания – общо:
От тях:
˗

278

за обективизиране на държавния здравен контрол

-

˗
˗

за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда

˗

по искане на физически и юридически лица

202
76

Участие в набиране на проби за лабораторни изпитвания и измервания – бр.

-

Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението на област Враца
за периода от 08.06-12.06.2020г.
1. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период -8 броя.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени
населени места по показателите от група А - 12 броя проби .
3. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели - 2 броя проби.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ПОКАЗАТЕЛ, ПО
КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯТ

РЕЗУЛТАТ ОТ
ИЗПИТВАНЕТО

СТОЙНОСТ И
ДОПУСК НА
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО
НАРЕДБА №9

с. Горни Вадин

остатъчен хлор

1,2 mg/l

0,30÷0,40 mg/l

с. Крива Бара

нитрати

162,0 mg/l

50,0 mg/l

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени
населени места по показателите от група Б - 4 броя проби.
5. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели - 2 броя проби.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ПОКАЗАТЕЛ, ПО
КОЙТО НЕ
ОТГОВАРЯТ

РЕЗУЛТАТ ОТ
ИЗПИТВАНЕТО

СТОЙНОСТ И
ДОПУСК НА
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО
НАРЕДБА №9

с. Горни Вадин

остатъчен хлор

1,2 mg/l

0,30÷0,40 mg/l

с. Крива Бара

нитрати

162,0 mg/l

50,0 mg/l

.
6. Издадено 1 бр. предписание.
Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА
Директор на РЗИ – Враца
Изготвил:
Д-Р ТАТЯНА ТОДОРОВА
Главен секретар на РЗИ-Враца

