
Както и при друго респираторно заболяване, 

инфекцията с коронавирус (2019-nCoV) може да 

причини леки симптоми като хрема, болки в 

гърлото, кашлица и повишена температура.

При някои хора инфекцията може да протече по-

тежко и да доведе до пневмония и затруднено 

дишане. 

Колко е опасен 

2019-nCoV?





Да, 2019-nCoV причинява респираторно 

заболяване и може да се предава от човек на 

човек, обичайно след близък контакт със 

заразен пациент, например в дома, на 

работното място или в лечебното заведение.

Мoже ли 2019-nCoV да се 

предава от човек на човек?





Хора, които живеят или пътуват в регион, в който 2019-nCoV циркулира са в 

риск от заразяване.

В момента 2019-nCoV циркулира в Китай, където голяма част от заразените са 

известни. Заразените от други държави са сред хора, които скоро са пътували 

в Китай или живеят или работят  заедно с пътували, например членове на 

семейството, колеги или медицински професионалисти, оказвали грижи за 

пациент, преди да знаят, че той е заразен с 2019-nCoV. 

В настоящия момент 2019-nCoV се разпространява широко в Южна Корея, 

Иран и Италия. Засегнати са над 70 страни.

Koй може да се зарази с 2019-nCoV? 





Въпреки че трябва да научим още много за това 

как 2019-nCoV засяга хората, от информацията до 

момента се знае, че възрастни и хора с 

предшестващи заболявания (сърдечно-съдови и 

диабет) имат по-висок риск да развият тежко 

заболяване. 

Кой е в риск да развие тежки 

симптоми от 2019-nCoV?





Новият коронавирус е респираторен вирус, който се 

разпространява на първо място чрез контакт със заразен човек 

чрез респираторните капчици, които се отделят когато човек кашля

или киха, чрез пръски слюнка или секрети от носа. Важно е всеки 

да спазва добра респираторна хигиена. Например при кихане и 

кашляне устата трябва да се покрива със сгъвката на лакътя или с 

кърпа, която трябва веднага да се изхвърли в затворен кош. Много 

е важно хората да мият ръцете си редовно с дезинфектант на 

алкохолна основа или със сапун и вода.

Как се разпространява 

2019-nCoV?





Все още не се знае за колко дълго 2019-nCoV 

оцелява върху повърхности, но според

предварителната информация вирусът може да 

оцелява за няколко часа. 

Обикновените дезинфектанти могат да убият 

вируса, като го направят неспособен да заразява 

хората повече.

Колко дълго 2019-nCoV 

оцелява върху повърхностите?





Според последните доклади е възможно хората 

заразени с 2019-nCoV да са заразни преди да 

имат симптоми на заболяване. Въз основа на 

наличните към момента данни, хората със 

симптоми са основна причина за 

разпространение на вируса.

Може ли да се заразим с

2019-nCoV от човек, който 

няма симптоми?




