


Както при други респираторни 

заболявания, инфекцията с 2019-

nCoV може да причини леки 

симптоми като  хрема, възпалено 

гърло, кашлица и температура.  За 

някои хора тя може да бъде по-

сериозна и да води до пневмония  

или затруднения в дишането.   

Колко опасен е 

2019-nCoV? 





 

Да, 2019-nCoV причинява 

заболявания на дихателната система 

и може да бъде предаден от човек на 

човек, обичайно след близък контакт 

с инфектиран пациент, например в 

рамките на домакинството,  

работното място или заведение за 

здравни грижи. 

Може ли 2019-nCoV да  

бъде предаден от човек  

на човек? 





Хора, които живеят или работят в област, 

където циркулира 2019-nCoV могат да бъдат в 

риск от заразяване. 

В момента, 2019-nCoV циркулира в Китай, 

където са регистрирани най-много случаи на 

заразени хора. Заразените в други държави са 

сред хората, които наскоро са пътували от 

Китай или са живели или работили в близост  

до такива хора като членове на семейството, 

колеги или здравни работници, които са 

полагали грижи за пациенти с 2019-nCoV без 

да знаят за това.  

Кой може да 

заболее от  

2019-nCoV?  





Все още се опитваме да научим 

повече за това как 2019-nCoV 

засяга хората, към момента е ясно, 

че възрастните хора и тези с 

хронични заболявания (като диабет 

и сърдечни болести) са в по-голям 

риск от усложнения. 

Кой е в най-висок риск 

от усложнения от  

2019-nCoV? 





Новият коронавирус е респираторен вирус, 

който се разпространява предимно чрез 

контакт със заразени лица по въздушно-

капков път при кашлица и кихане, чрез 

слюнка или секреция от носа. Важно е 

спазването на респираторна хигиена. 

Например кашляне и кихане в свит лакът 

или използване на кърпичка, която да се 

изхвърли в затворен кош за боклук. Важно 

е редовното почистване на ръце с гел на 

основата на алкохол или сапун и вода.  

Как се разпространява 

2019-nCoV ? 





Все още не се знае колко дълго  

2019-nCoV може да живее върху 

повърхности, макар че 

предварителната информация 

посочваше период от няколко часа.  

Обикновени дезинфектанти могат 

да убият вируса като предотвратят 

заразата.  
 

Колко време може да 

преживее 2019-nCoV 

върху повърхности? 





Според последните проучвания е 

възможно хората да бъдат заразени с 

2019-nCoV преди да проявят съществени 

симптоми. Въпреки това, според 

последните налични данни, хората с 

проявени симптоми причиняват 

разпространението на вируса в  

най-голяма степен. 

Може ли да се заразим с 

2019-nCoV от хора без 

проявени симптоми? 


