
Предаване на вируса 
	 Основният път на заразяване на вируса е чрез слюнката. Това може да стане при 
вдишване/ поглъщане/ директен контакт на лигавицата с инфектирани капчици слюнка. 
Заразяване може да настъпи и при директен контакт на лигавицата с капки слюнка, 
които са отложени по ръцете, предмети или повърхности, замърсени с инфектирана 
слюнка в предходните 2-9 дни. Аерозол със слюнка също може да пренася вируса. 
Описан е и фекално-орален механизъм на предаване. Вирусът има афинитет към 
рецептори на клетки, които са разположени по хода на дихателните пътища и в 
слюнчените жлези. Всяка отделена капчица слюнка е в състояние да пренесе вируса. 
Това означава, че изплакването с антисептичен разтвор може да намали инфекциозния 
товар, но не е в състояние да елиминира вируса в слюнката, която продължава да се 
отделя след приключване на изплакването на устата. 


Предварителна оценка на пациента 
1) Посещенията на пациентите се планират по начин, който не позволява струпването 

на хора в чакалнята. Чакащите пациенти трябва да спазват подходяща дистанция 
(поне 1 метър) един от друг. Избягва се допускането в практиката на ненужни 
придружители. 


2) Идентифициране на потенциално заразен пациент преди достигането му до залите за 
лечение:


1) Телефонно обаждане до пациента един ден преди посещението му и задаване на 
няколко въпроса по отношение на здравословното му състояние:


	 	 а) Имал ли е температура (>37.5 С), втрисане, кашлица, затруднено 
дишане, болки в мускулите, болки в главата с неустановен пройзход през последните 14 
дни.

	 	 б) Бил ли е в контакт с хора, които са имали или имат тези симптоми през 
последните 14 дни.

	 	 в) Бил ли е в контакт с хора, които са били инфектирани (заразени) през 
последните 14 дни.

	 	 г) Пътувал ли е в рискови зони, извън територията на страната.


	 Пациентите, които имат симптоми трябва да се обадят на личния си лекар или на 
националния телефон 1500 (за България: 02 807 87 57) и да се поставят под домашна 
карантина. Денталното лечение на такива пациенти, по възможност, трябва да бъде 
отложено. 


	 Според указите на представителството на Министерския съвет, в случаите, в 
които пациента живее извън общинската територия, на която е разположен денталния 
кабинет, той трябва да се снабди със сертифициран формуляр. Този формуляр му 
позволява пътуване по здравни причини. 


	 2) На пациентите, които пристигат в кабинета се задават четирите, изброени по-
горе въпроса (а,б,в,г). По възможност се измерва безконтактно температурата им. 


	 Пациента може да бъде лекуван при спазване на по-долу описани специални 
предпазни мерки ако отговори с “не” на всички зададени въпроси и ако няма 
температура. 




	 Предвид широкото разпространение на вируса се препоръчва ограничаване на 
денталната лечебна дейност до пациенти, които са със спешна и неотложна нужда. 


	 Силно се препоръчва отлагане на лечението за последващ момент при възрастни 
пациенти и тези, които са с едно или няколко придружаващи заболявания поради 
повишен риск от усложнения и смъртност. 


	 На входа на денталния кабинет трябва да има писмена информация, която да 
уведомява всички посетители за критериите за оценка и правилата, регулиращи достъпа 
им до кабинета. 


Превенция на кръстосаната инфекция 

Правила, които трябва да следвате в извънклиничната област 

1. От чакалнята трябва да бъдат премахнати всички списания, вестници и книги.

2. Дезинфекциране на всички дръжки.

3. Оборудване на рецепционистите с ЛПС в случай, че не е възможно спазване на 

адекватна дистанция (1м). 

4. Препоръчително е пациентите да не внасят връхните си дрехи в клиничните 

кабинети. Чанти и раници могат да бъдат внасяни само след предварително 
опаковане в пластмасови пликове. Пликовете трябва да са плътно затворени и 
завързани на възел. 


5. Пациента (и неговия придружител) се подканят да си измият/дезинфекцират ръцете. 
Забранено е ръкостискането. 


6. Препорачително е целия персонал на рецепция да спазва подходящо разстояние (1м) 
от пациентите по време на посрещането им и изпращането им от кабинета. 


7. Дезинфекциране на клавиатурата на ПОС терминалите  и разплащателните карти 
след всяка употреба. 


8. Пациентите и/или придружителите им трябва да спазват подходящо разстояние (1м) 
един от друг докато са в чакалнята. 


9. Често проветряване на помещенията.


Правила, които трябва да следвате в клиничните кабинети 

Преди лечението 

1. Препоръчително е да не се внасят мобилни устройства (телефони, таблети и т.н.) в 
клиничните кабинети. 


2. Върху наличните повърхности се подреждат само инструментите, които ще трябват 
за конкретната процедура. 


3. Опаковане на денталния юнит с фолио/пликове за еднократна употреба.

4. Опаковане по същия начин на всичката допълнителна апаратура (микроскоп, 

фотоапарат, интраорална камера, рентгенов апарат, увеличителни очила (лупи), 
телефон, компютър и т.н.).


5. Денталните лекари и асистентите трябва да измият ръцете си по правилен начин 
преди слагането на ръкавиците и след свалянето им. 


6. Денталните лекари и асистентите трябва да носят престилки и бонета за еднократна 
употреба, предпазни очила, шлемове, еднократни хирургични маски (сменят се за 
всеки пациент, като се свалят преди свалянето на ръкавиците), ръкавици за 
еднократна употреба. По възможност на краката се слагат калцуни.


7. Същите инструкции са валидни и в случаите, когато се използват маски FFP3. 




8.  Изплакване на устата за 30 секунди със следните разтвори може да има ефект 
върху вирусните клетки, които са по устната лигавица на пациента: 1% разтвор на 
водороден пероксид (1 обемна единица от 3% водороден пероксид се разрежда с 
две обемни единици вода) или 1% Йодповидон. Последващо изплакване за 1 минута 
с 0,2-0,3% хлорхексидинов разтвор. Този разтвор изглежда, че няма ефект върху 
инактивирането на вируса, но е способен да намали бактериалния товар в аерозола. 


9. При всички случаи, когато това е възможно да се използва кофердам и двойно 
аспириране с висока скорост. 


10. Използваните аспиратори трябва да са със защита от връщане на аспириран 
материал. Това осигурява предпазване от замърсяване на шлаухите на денталния 
юнит с последващ риск от кръстосана инфекция. 


11. Препоръчително е лечебните манипулации да се провеждат по начин, по който се 
избягва създаването на аерозол: процедурите по почистване на зъбните 
повърхности, при които се използват ултразвукови накрайници и пудра генерират 
огромно количество аерозол. 


12. По време на извършваното лечение всички врати трябва да бъдат затворени.


След провеждане на лечението 

1. С чисти ръкавици премахнете всички сложени преди това еднократни пликове и 
фолиа. Дезинфекцирайте всички повърхности на денталния юнит, шлаухи и на 
работното поле. 


2. Дезинфекцирайте предпазните очила и шлемовете със 70% спирт. 

3. Проветрете добре помещението. Ако е възможно дръжте прозорците полуотворени 

по време на лечебната манипулация. 

4. Изхвърлете всички ЛПС за еднократна употреба на предназначените за това места. 


	 Всички изброени процедури за превенция неизбежно водят до увеличаване на 
времето, нужно за подготовка на клиничните кабинети. Това от своя страна налага 
правилно планиране на оперативното време.


	 Препоръчително е всички оператори да вземат душ преди контакт с членове на 
семейството си. 
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