
КОРОНАВИРУС 2019-NCOV 

КАКВО МОГАТ ДА ВИ ПОСЪВЕТВАТ ФАРМАЦЕВТИТЕ? 
 
 
 
 
 

Без симптоми 
(кашлица, треска 

или трудно дишане) 

 
 
 
 

Без пътувания до засегнати 
райони или контакти със 

заразени хора 

• Осигурете спокойствие   

• Малко вероятен риск от зараза с 2019-NCOV 

• Посочете предпазни мерки 

• Дайте информация и съвети въз основа на научно-
обосновани доказателства (устно и/или писмено) 

 
 
 
 
 

Симптоми (кашлица, 
треска или трудно 

дишане) 

 
 
 

 

Без пътувания до засегнати 
райони или контакти със 

заразени хора 

• Осигурете спокойствие   

• Малко вероятен риск от зараза с 2019-NCOV 

• Посочете предпазни мерки 

• Дайте информация и съвети въз основа на научно-
обосновани доказателства (устно и/или писмено) 

 

 
 
 
 
 

 
Без симптоми 

(кашлица, треска или 
трудно дишане) 

 
 
 
 

 
Пътувания наскоро 

до засегнати райони 
или контакти със 

заразени хора 

• Осигурете спокойствие   

• Възможен риск от зараза с 2019-NCOV 

• Посочете предпазни мерки и препоръчайте 
домашна карантина в продължение на 14 дни 

• Проследете история на контактите 

• Дайте информация и съвети въз основа на научно-
обосновани доказателства (устно и/или писмено) 

• В случай че се появят симптоми през 14-те дни след 
завръщане от пътуване или след контакт със заразено 
лице, свържете се с телефона за извънредни ситуации 
или референтната болница 

 
 
 
 
 

Планове за 
пътувания до 

засегнати райони 
или за контакти със 

заразени хора 

• Осигурете спокойствие   

• Възможен риск от зараза с 2019-NCOV 

• Препоръчайте карантина у дома в продължение на 14 
дни след завръщане от пътуване 

• Информирайте за ситуацията и начини на предаване 

• Посочете предпазни мерки 

• Дайте информация и съвети въз основа на научно-
обосновани доказателства (устно и/или писмено) 

 
 
 
 
 
 

Симптоми 
(кашлица, треска 

или трудно 
дишане) 

 
 
 
 
 

Пътувания наскоро до 
засегнати райони или 
контакти със заразени 

хора 

• Осигурете спокойствие   

• Възможен риск от зараза с 2019-NCOV 
• Свържете със здравните власти и задействайте  

процедурите 
• Информирайте за процедурата за изолация, диагностика и 

лечение 
• Посочете мерки за предотвратяване на по-нататъшно 

предаване 
• Дайте информация и съвети въз основа на научно-

обосновани доказателства (устно и/или писмено) 
 

 

 
Адаптирано от “Coronavírus 2019-nCoV: Intervenção 
da farmácia”, Associação Nacional das Farmácias (Portugal) 

Още информация: 

www.fip.org/coronavirus 

http://www.fip.org/coronavirus

