
 

COVID-19 ПРОЦЕДУРИ 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТРАНАТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИ СТРОГО СЪБЛЮДАВАНЕ НА 

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ МИНИСТРЕСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, РЗИ   И СТРУКТУРИТЕ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА 

НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ 

 

 

ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА АВИОМЕДИЦИНСКИ ОЦЕНКИ ОТ АМЕ-та 

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

Дейността на АМЕ в условията на COVID-19 е различна от обичайната и зависи от клиничната им 

практика и опит, което води до следните изменения: 

- Ограничаване на достъп до здравните заведения, поради риска от зараза; 

- Минимализиране на изискването на мнения от експерти; 

- Минимализиране на изискванията за допълнителни изследвания; 

Всяко АМЕ трябва да оцени риска от дейността си, като направи оценка на риска за собствената си 

практика, за себе си и за обслужвания контингент, като взетите решения се документират чрез 

самооценка:  

1) В безопасност ли съм аз, като AME? – самооценка на здравословно състояние; актуални насоки на 

здравните власти; информираност за пандемична ситуация в района и районите, от които пътува 

летателния състав / АТСО; имунен статус. 

2) Безопасно ли е за летателния състав / ATCO да посети медицинския офис? - как ще се яви за преглед 

и каква безопасност ще му бъде предложена в офиса – контрол на достъпа до АМЕ, кабинети, чакални, 

апаратура. 

а. Пандемична ситуация; 

б. Наличие на симптоми или контакт с болен от COVID, преболедувал, имунен статус; 

в. Прекарали ли са заболяването (изследвани ли са за наличие на антиген/антитела) 

3) Безопасност на помещения, апаратура и клинични процедури? 

4) Използване на ЛПС и процедури за защита, подходящи за извършване на съответните дейности? 

 

 

САМООЦЕНКА НА РИСКА BG AME №....................... 



 

В безопасност ли съм аз, 

като AME? 

 

Здравословно състояние                                             _______ 

Информираност за пандемична ситуация                _______ 

Имунен статус                                                             _______ 

Ваксини                                                                       _______ 

 

Безопасно ли е за 

летателния състав / ATCO 

да посети медицинския 

офис? 

 

Контрол на достъпа до АМЕ                                     ______ 

Други 

 

Безопасност на 

помещения, апаратура и 

клинични процедури? 

 

Дезинфекция на помещенията                                 _______ 

Други 

 

Използване на ЛПС 

 

Маска                                                                          _______ 

Ръкавици                                                                    _______ 

Дезинфекция                                                              _______ 

Други 

 

Дата: _______________                                                          Подпис: 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АВИОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ОЦЕНКА ЗА 

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-

19 

1.При явяване на кандидат за авиомедицинско освидетелстване, АМЕ спазва процедурата за 

провеждане на авиомедицински преглед и оценка, като: 

1.1.Кандидатът попълва декларация отразяваща извършени изследвания за COVID-19, карантина и 

ваксина. 

2. АМЕ събира подробна информация  за здравния статус (медицински доклади и др.); 

2.1. При кандидат преболедувал COVID-19 с болнично лечение се събират клинични данни за 

диагноза, проведени изследвания – лабораторни и образнти, проведено лечение кислородна терапия 

или асистирана вентилация и епикриза; 

2.2. При кандидат преболедувал COVID-19 с леко протичане (домашно лечение с проследяване по 

телефона и амбулаторни посещения на медицинско лице) се събират клинични данни за диагноза, 

проведени изследвания – лабораторни и образнти; спазване на превантивни мерки – карантина, 

потвърдени контакти, назначено и проведено лечение; 

2.3. Акцентира се за наличие на съпътстващи заболявания и усложнения. 

2.4. АМЕ е в правото си по всяко време да изиска допълнителни изследвания, като: измерване на 

температура, транс каротидна артериална реваскуларизация (TC/TCAR), гръдна ехография, 

белодробен функционален тест, SpO2 проследяване, епидемиологично валидизирана скала за задух – 



MRC (Medical Research Council dyspnoea scale) и качество на живот, 6 минутен тест за ходене, ЕКГ 

(QT/ QTc), ехокардиография и доклади от специалисти, касаещи придружаващи заболявания. 

3. Кандидати за първоначално освидетелстване за клас 1 и клас 3 трябва да представят RT-PCR 

тест, направен 24 часа преди съответния авиомедицински преглед и  провеждат подходящи 

алтернативни изследвания за белодробна функция по преценка на АМЕ. 

4. На всички кандидати трябва да се проведе интервю за психично здраве проследяващо 

възникнали промени в психологическо и психическо състояние вследствие на локдаун, дълъг 

болничен престой, финансови последици поради загуба на заетост, промени в работното разписание, 

нагласата на кандидата и други имащи отрицателно въздействие върху средата.  

5. На кандидати със симптоми се отказва преглед. 

6. Ваксини 

6.1. Членовете на екипажи се явяват при личен лекар или във ваксинационен център за ваксиниране 

със съответната налична ваксина, съгласно Националния план за ваксиниране – III-та група. 

6.2. Операторът не планира ваксинираните членове на екипажите 48 часа след имунизацията. 

Срокът се удължава до 72 часа за членове на еднопилотен екипаж на ВС. 

6.3. При поява на странични ефекти с продължителност над 48 часа след ваксинация, членовете на 

екипажи, трябва да се обърнат към АМЕ. 

6.4. АМЕ да насърчава заявителя да докладва за наличие на странични ефекти след ваксинация.  

6.5. При възникване на нови подходи по ваксиниране AMS към ГД ГВА да се консултира с EASA. 

7. AMS към ГД ГВА по време на надзор следи за прилагане на препоръките от EASA. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОНИЖЕНИЕ НА АМГ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 

1.Когато член на екипаж или ATCO, с валидно медицинско свидетелство/заключение, съобщи на АМЕ 

за понижение на медицинската си годност или АМЕ получи информация или констатира по време на 

преглед за първоначално освидетелстване, подновяване или потвърждаване на медицинско 

свидетелство/заключение понижение на медицинската годност, трябва да: 

1.1. Оцени заявителя и да го информира за задълженията му в съответствие с изискванията на  

MED.A.020. 

1.2. В случай на установяване на заболяването или риск да бъде заразен, AME следва да насочи 

заявителя към съответните медицински специалисти и да прекрати издаването на нов или да спре 

действието на валидното медицинско свидетелство/заключение.  

1.3. Възстановяването или издаването на медицинско свидетелство/заключение трябва да се 

разглежда след съгласуване със съответните медицински специалисти. 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТ ПРЕКАРАЛ  COVID-19 



 

При оценка на кандидат прекарал COVID-19, АМЕ спазва медицинските изисквания от Регламенти 

(ЕС) 1178/2011, 2015/340, 1139/2018, 27/2019 приемливи средства за съответствие и ръководствата към 

тях. 

1. АМО се извършва, след преглед на медицинската история, клиничен преглед и необходимите 

допълнителни изследвания. 

2. Оценката отчита клиничната переспектива и трансмисивността. 

3. Оценка негоден, годен без ограничения или с ограничения се налага след преглед на медицинската 

историята, благоприятно развитие на заболяването, липса на последствия и увреждания, епикриза от 

лекуващ лекар и лабораторно диагностично изследване при необходимост.  

4. След пълно възстановяване, при следващ преглед, кандидатът представя актуален, подробен 

клиничен доклад. 


