Действия, които трябва да се предприемат в случай на COVID 19
Инструкции за студенти
(допълнение към ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В
УНИВЕРСИТЕТА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С АКАДЕМИЧНАТА
ГОДИНА 2020-2021 ПРИ УСЛОВИЯТА НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА)

1. Ако сте положителни за COVID 19 или считате, че сте били контактен на положителен
случай, се обърнете към деканата / учебен отдел за Вашата специалност, откъдето ще Ви
свържат с дежурния епидемиолог и/ или инфекционист.
Епидемиологът ще се свърже с Вас и в зависимост от обстоятелствата на Вашия контакт
ще Ви даде инструкции за поведение.
2. Ако сте положителни за COVID 19 или контактът Ви с лице с положителен резултат
се счита за епидемиологично значим, ще бъдете под карантина у дома.
Карантина е за период от 14 дни от датата на последния контакт с лице с
положителен резултат.
При неспазване на предписаните мероприятия по карантината, подлежите на
наказателна отговорност - глоба и наказание, съгласно нормативните документи на
Република България.
3. В случай че няма промяна във Вашето състояние, моля, спазвайте правилата на
карантината.
5. Ако има влошаване на състоянието Ви, моля, свържете се с Вашия общопрактикуващ
лекар.
6. Ако състоянието Ви е тежко и налага болнично лечение:
- Ако можете да се движите сами и живеете близо, стигнете пеша до
Инфекциозната клиника;
- или се обадете на Европейския международен номер за спешна помощ 112!
Кажете, че имате нужда от помощ! Обяснете, че сте студент по медицина, не се
чувствате добре и сте положителен за COVID-19!
- В никакъв случай НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ други транспортни средства като
обществен транспорт, таксита и т.н.
4. Ако сте били в контакт с друго лице, което е било в контакт (но не е положително) с
пациент с положителен COVID 19, няма да бъдете под карантина, но уведомете деканата
или дежурния Епидемиолог.

5. Ако получите оплаквания или положителен резултат през почивните дни или по време
на празниците, моля, свържете се по имейл с деканата и с дежурния епидемиолог и по
телефон с дежурните лекари, съгласно приложения график.

Контакти по звена:
Факултет по медицина:
тел.: 052 677 009
dekanat_medicina@mu-varna.bg
Факултет по дентална медицина:
тел.: 052 677 207
ivelina.atanasova@mu-varna.bg
Факултет по фармация:
тел.: 052 677 204
dekanat_pharm@mu-varna.bg
Факултет по обществено здраве:
тел.:052 677 011; 052 677 152
dekanat_foz@mu-varna.bg
Медицински колеж:
тел.:052 677 270; 052 677 265
rozalina.georgieva@mu-varna.bg
mariela.danailova@mu-varna.bg
Филиал Шумен:
тел: 0882 450 008
siyana.mariyanova@mu-varna.bg
Филиал Сливен:
тел.: 0887 799 008
ivan.aleksandrov@mu-varna.bg
Филиал Велико Търново:
GSM: 0889 098 965
тел: 062/ 69 00 23
D.Dimitrova@mu-varna.bg

Контакт с епидемиолог:
• Доц. д-р Ц. Паунов, дм - Email: dr_paunov@abv.bg
• Гл.ас. М. Коларова - Email: megank@abv.bg

График за контакт с дежурен лекар в почивни и празнични дни
Дата
Име
Катедра
24.10.-25.10.

Д-р Панайот Николов

31.10-01.11.

Д-р Илиян Тодоров

07.11-08.11.

Д-р Миглена Коларова

14.11-15-11

Д-р Елияна Иванова

21.11-22.11

Д-р Светла Станева

28.11-29.11

Д-р Димитър Маринов

05.12 -06.12

Д-р Вероника Гаджовска

12.12-13.12

Д-р Павел Иванов

19.12-20.12

Д-р Надежда Илиева

Хигиена и
Епидемиология
Инфекциозни
болести
Хигиена и
Епидемиология
Хигиена и
Епидемиология
Хигиена и
Епидемиология
Хигиена и
Епидемиология
Инфекциозни
болести
Клиника по
пневмология
Клиника по
пневмология

Мобилен
телефон
0888 799703
0883 310376
0884 170 333
0888 737610
0887 912033
0896 779770
0887 013953
0888 553486
0886 337413

