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Европейска комисия - Въпроси и отговори

Европейската комисия работи по всички направления, за да подкрепи усилията за борбата с
разпространението на COVID-19.

Това включва и постоянната координация с държавите членки, за да се обменя информация, да
се оценят потребностите и да се осигури съгласувана реакция в целия ЕС. Освен това Комисията
финансира съответни научни изследвания, оказва съдействие чрез Механизма за гражданска
защита на Съюза и подкрепя Китай със спешни доставки на медицински консумативи, за да се
бори с разпространението на вируса при източника.

Какво е предприела Комисията, откакто бе съобщено за огнището на COVID-19 в Китай?
1) На равнището на ЕС Комисията съгласува действията си с държавите членки в рамките на
Решението за сериозните трансгранични заплахи за здравето посредством три основни
механизма:

Системата за ранно предупреждение и реагиране1.

Комитета за здравна сигурност2.

Комуникационната мрежа на Комитета за здравна сигурност.3.
С тези инструменти се подкрепят сътрудничеството, бързият обмен на информация, както и
своевременното наблюдение и съгласуване на мерки за готовност и реакция във връзка с COVID-
19.

2) С подкрепата на съответните агенции на ЕС, по-специално на Европейския център за
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по
лекарствата (EMA) и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз
(EASA), Комисията предоставя технически указания за следното: оценки на риска; определение
на случаите за диагностицирането и съгласувано подаване на сигнали за предполагаемите и
потвърдените случаи; профилактика и контрол на инфекциите в лечебните заведения; съвети за
пътуващите; актуализирана информация за терапевтични средства и ваксини; проследяване на
лицата, които са били в контакт със заразени лица във въздухоплавателни средства; управление
на контролно-пропускателните пунктове и препоръки за сектора на въздухоплаването.

Освен това съвместното действие на държавите членки „Healthy Gateways“, финансирано от ЕС,
предоставя напътствия и обучение за мерки на контролно-пропускателните пунктове, а друго
съвместно действие – SHARP (Подобряване на прилагането на Международните здравни правила
и подготвеността в ЕС) подкрепя лабораторната готовност.

3) Комисията координира предоставянето на помощ за Китай и финансира транспортните
разходи, направени от държавите членки за полетите за репатриране.

4) С цел да се насърчат глобалната готовност, превенцията и ограничаването на вируса се
предоставят нови финансови средства в размер на 232 милиона евро за следните области:

– Със 114 милиона евро ще се подкрепи Световната здравна организация (СЗО), в частност
глобалният план за готовност и реагиране. Целта е да се засили работата по готовността и
реагирането на извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, в държави със слаби
здравни системи и ограничена издръжливост. За част от тези средства се изисква съгласието на
бюджетните органи на ЕС. 

– 15 милиона евро са предвидени за Африка, например за Институт Пастьор в Дакар (Сенегал), в
подкрепа на мерки като бързата диагностика и епидемиологичното наблюдение.

– 100 милиона евро ще бъдат отпуснати за спешно необходими научни изследвания, свързани с
диагностиката, лечението и превенцията, включително 90 милиона евро чрез Инициативата за
иновативни лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтичната промишленост. *

– 3 милиона евро ще бъдат предоставени за Механизма за гражданска защита на Съюза за полети
за репатриране на граждани на ЕС от Ухан (Китай).

Подготвен ли е ЕС и разполага ли със съответните ресурси за ограничаване на



разпространението на COVID-19?
Държавите членки непрекъснато информират Комисията и обменят информация за своята степен
на готовност.

Съгласно информацията, предоставена от националните власти, общата степен на готовност е
висока — държавите са предвидили ответни мерки за предоставяне на лечение на случаите в ЕС
и за ограничаване на по-нататъшното предаване на болестта в рамките на ЕС и към ЕС.

На 13 февруари в рамките на извънредно заседание на Съвета (по заетост, социална политика,
здравеопазване и потребителски въпроси) се събраха всички държави членки на политическо
равнище, за да обсъдят и координират мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19
и да разгледат допълнителни бъдещи мерки за готовност.

В отговор на заключенията на Съвета от това заседание ключовите мерки, чието продължение
Комисията понастоящем планира, включват непрекъсната оценка на риска и указания относно
съвети за пътуващите, повишена готовност в случай че разпространението ескалира до следващ
етап и активиране на съществуващите механизми за финансиране в подкрепа на държавите
членки за готовност и реагиране на COVID-19. Други ключови мерки са например проучването на
съвместно снабдяване с евентуално необходими предпазни средства и засилената подкрепа за
Комитета за здравна сигурност при предоставянето на единна информация в целия ЕС относно
вируса, откриването му, използването на оборудване и др.

Как подпомага Комисията репатрирането на граждани на ЕС от Китай?
Комисията разполага с Координационен център за реагиране при извънредни ситуации, който
работи непрекъснато и координира полетите за репатриране с държавите членки.

Чрез Механизма за гражданска защита на Съюза Комисията предоставя на държавите — членки
на ЕС, средства за покриване на до 75 % от транспортните разходи за тези полети за
репатриране.

До момента Механизмът за гражданска защита на Съюза улесни репатрирането на 447 граждани
на ЕС от китайския град Ухан. В края на януари два френски самолета върнаха 346 граждани на
ЕС, а Германия също проведе полет за репатриране, с който се върнаха 101 граждани на ЕС.

След това Франция организира трети такъв полет, върнал повече от 70 граждани на ЕС, които все
още са пребивавали в Ухан.

Механизмът за гражданска защита на Съюза съфинансира и последната отсечка от Лондон до
съответните държави членки за 95 граждани на ЕС, които бяха върнати с британски полет за
репатриране.

Също така в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза Италия изпрати два самолета
за репатрирането на граждани на ЕС, които от началото на февруари бяха поставени под
карантина на круизния кораб „Даймънд принцес“, хвърлил котва на японското пристанище
Йокохама.

Как ЕС помага на Китай?
Чрез Механизма за гражданска защита на Съюза Европейската комисия координира спешните
доставки на медицински консумативи за Китай.

До 21 февруари на Китай са доставени над 30,5 тона лични предпазни средства, предоставени от
Франция, Германия, Италия, Латвия и Естония. Транспортните разходи бяха съфинансирани от
Механизма за гражданска защита на Съюза.

Първите 12 тона бяха изпратени в края на януари като незабавна първа помощ с първите
полети за репатриране от Франция и Германия.

-

На 14 февруари Италия изпрати 1,5 тона защитни гащеризони и маски на Червения кръст в
китайския Пекин.

-

На 19 февруари Франция изпрати самолет за Ухан с 20 тона хирургически маски и ръкавици,
термометри и дезинфектанти на борда, включително материали от Латвия и Естония.

-

На 23 февруари от Виена излетя австрийски самолет с предпазни средства на борда, сред
които маски, ръкавици, предпазни облекла и дезинфектанти.

-

Комисията е готова да предостави допълнителна помощ на Китай.

Европейският Координационен център за реагиране при извънредни ситуации продължава да
поддържа контакт с държавите членки, за да установи потенциални доставки на лични предпазни
средства за Китай, които могат да бъдат извършени в близко бъдеще.

Как се оценява рискът за общественото здраве в Европа по отношение на COVID-19?



Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наблюдава
огнището чрез дейности по събиране на епидемиологични данни и предоставя оценки на риска,
за да даде насоки на държавите членки и Европейската комисия в техните ответни мерки. ECDC
поддържа постоянен контакт с Европейската комисия, органите за обществено здравеопазване в
държавите — членки на ЕС, Китай и други държави, както и със Световната здравна организация,
за да извършва оценки на този епидемичен взрив. Освен това ECDC публикува ежедневно
резюмета и оценки на риска за гражданите на ЕС.

Какви научни изследвания в областта на COVID-19, финансирани от ЕС, се извършват в
момента?
На 31 януари Комисията публикува покана за изразяване на интерес за предложения за научни
изследвания във връзка с новия коронавирус. Предоставят се средства в размер на 10 милиона
евро за научни изследвания, които ще подобрят клиничните грижи за заразените с вируса
пациенти и общите ответни действия в областта на общественото здравеопазване. Съвместната
технологична инициатива за иновативни лекарства (IMI) обяви своя план в началото на март да
публикува покана за представяне на предложения под формата на ускорена процедура във
връзка с новия коронавирус. 

Освен това ЕС вече финансира няколко текущи научноизследователски проекта, чийто акцент бе
пренасочен към борбата с разпространението на COVID-19. Например с проекта PREPARE се
осигуряват готовността на заведенията за клинично лечение, що се отнася до научните
изследвания, и използването на хармонизирани изследователски протоколи в цяла Европа чрез
мрежата от 3000 болници и 900 лаборатории в 42 държави. С помощта на друг финансиран от ЕС
проект, европейската база данни за вируси GLOBAL (EVAg), вече са предоставени над 1000
комплекта в 79 страни на целия свят, които помагат за диагностицирането на новия коронавирус.

Комисията координира действията си със Световната здравна организация и други организации,
финансиращи научни изследвания, за да може да се запълнят пропуските в научните
изследвания. Това се осъществява главно чрез мрежата „Световно сътрудничество в областта на
научните изследвания за готовност при заразни болести“ (GloPID-R), чиито секретариат се
финансира от ЕС. На 11 и 12 февруари се състоя световен форум за изследвания и иновации,
организиран от Световната здравна организация и GloPID-R, за да се определят приоритети за
изследване в 10 различни тематични области.

Може да се намери и допълнителна информация за новото действие в областта на научните
изследвания на Комисията и за текущите финансирани от ЕС научни изследвания във връзка с
коронавируса.

Безопасни ли са хранителните продукти, внесени от Китай?
Няма съобщени случаи за предаване на COVID-19 чрез храната. Поради това няма и
доказателства за това, че хранителни продукти, внасяни в Европейския съюз в съответствие с
приложимите за вноса от Китай разпоредби за здравето на животните и общественото здраве,
представляват риск за здравето на гражданите на ЕС във връзка с COVID-19.

Освен това, поради ветеринарно-санитарната обстановка в Китай само малко продукти от
животински произход са разрешени за внос в ЕС от Китай и то само при положение, че отговарят
на строгите санитарни изисквания и са били подложени на контрол.

Има ли ваксина?
Заедно със съответните агенции на ЕС Комисията участва активно в разработването на
терапевтични средства и ваксини. На този етап Комисията съсредоточава своите усилия за
финансиране върху научните изследвания, които своевременно да допринесат за преодоляването
на извънредната ситуация за общественото здраве във връзка с COVID-19, включително за
разработването на средства за диагностика и лечение. Това е в съответствие с 10-те милиона
евро, отпуснати от Комисията за спешни научни изследвания на началния етап на
разпространението на вируса. С разработването на ваксина се занимава CEPI (Коалиция за
иновации в областта на епидемичната готовност) — инициатива, в която участва и Комисията.

Повече информация по този въпрос предлага Европейската агенция по лекарствата.

Контекст
Какво представлява COVID-19?
COVID-19, наричан преди това 2019-nCoV, беше установен в края на 2019 г. в Китай и
представлява нов щам на коронавирус, който дотогава не е бил срещан при хората.

Откъде идват коронавирусите?
Коронавирусите са вируси, които циркулират в животните, но за някои от тях е известно, че

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en
https://www.prepare-europe.eu/outbreakresponsemodes
https://www.european-virus-archive.com/
https://www.glopid-r.org/wp-content/uploads/2020/02/covid-19-global-research-and-innovation-forum-2020-summary-report.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/novel-coronavirus
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засягат и хората. След като са заразили човек, може да се предават по-нататък между хората.

За много видове животни се знае, че са източник на коронавируси. Така например коронавирусът
на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV) произхожда от камили, а тежкият остър
респираторен синдром (SARS) — от африканската цивета.

Повече информация за коронавирусите може да бъде намерена в информационния документ на
ECDC.

По какъв начин се предава? Как (колко лесно) се разпространява?
Въпреки че източникът на вируса са животни, сега COVID-19 се разпространява от едно лице на
друго (предаване от човек на човек). Понастоящем не разполагаме с достатъчно епидемиологична
информация, за да можем да определим колко лесно и устойчиво този вирус се разпространява
между хората. Изглежда, че той се предава главно по въздушно-капков път при кихане, кашляне
или издишване. Към момента се смята, че инкубационният период за COVID-19 (т. е. времето
между излагането на вируса и появата на симптомите) е пет до шест дни, като може да достигне и
14 дни.

Въпреки че е известно, че вирусът може да бъде предаван, когато заразено лице има симптоми,
още не е ясно дали може да се предава от леките или безсимптомните случаи. Когато лицата с
COVID-19 се изследват навреме и също така навреме се поставя диагноза, и ако се прилагат
строги мерки за контрол на инфекцията, вероятността от трайно предаване от човек на човек в
общностите в ЕС/ЕИП е ниска. В борбата със SARS-CoV и MERS-CoV системното прилагане на
мерки за профилактика и контрол на инфекциите беше ефективно.

Кои са симптомите на COVID-19?
Доколкото е известно до момента, вирусът можа да предизвика леки грипоподобни симптоми,
като например

повишена температура,-

кашлица,-

затруднения в дишането,-

болка в мускулите и-

умора.-
В по-тежки случаи може да се стигне до тежка пневмония, тежък остър респираторен синдром,
сепсис и септичен шок, което може да доведе до смъртта на пациента. Лица с хронични болести
изглежда са по-уязвими на тежките прояви на заболяването.

Има ли лечение за заболяването, причинявано от COVIDM-19?
Няма специфично лечение за това заболяване, така че при пациентите с инфекции, причинени от
коронавируса, обичайно се лекуват клиничните симптоми (например високата температура).
Поддържащи грижи (например поддържаща терапия и наблюдение, кислородотерапия,
регулиране на течностите и антивирусни препарати) може да са високоефективни за заразените
хора.

Има ли ваксина срещу COVIDM-19?
Към момента не съществуват ваксини срещу коронавируси, включително срещу COVID-19. Поради
това е много важно да се предотвратят инфекциите и да се ограничи по-нататъшното
разпространение след инфектиране.

За повече информация:
Ежедневно актуализирана информация за положението в EС/ЕИП и ОК

Уебстраницата на Европейската комисия за коронавируса

Механизмът за гражданска защита на ЕС

Информационни уебсайтове на държавите членки

* изменено на 24.2.2020 г., 17:10 ч.

Лица за контакти с медиите:
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Darragh CASSIDY (+32 2 298 39 78)

https://www.ecdc.europa.eu/en/facts-0
https://www.ecdc.europa.eu/en/facts-0
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_bg
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/sources-updated
mailto:stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu
mailto:balazs.ujvari@ec.europa.eu
mailto:darragh.cassidy@ext.ec.europa.eu


Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

mailto:daniel.puglisi@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm
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