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СЗО COVID-19: Дефиниција на случај 
Ажурирана дефиниција на случај 

 

 

A Лице кое ги исполнува клиничките И епидемиолошките критериуми: 

Клинички критериуми: 

• Покачена температура со треска (акутно) И кашлица; ИЛИ 

• Акутна појава на БИЛО КОИ ТРИ ИЛИ ПОВЕЌЕ од следните знаци или 
симптоми: Покачена температура со треска, кашлица, општа 
слабост/замор1, главоболка, мускулна болка, воспалено грло, ринитис, 
диспнеа, гадење/ повраќање1, пролив, променет ментален статус. 

И 

Епидемиолошки критериуми: 

• Престој или работа во област со висок ризик за трансмисија на вирусот: 
затворени станбени објекти, хуманитарни објекти, како што се кампови; 
во период од 14 дена пред почетокот на симптомите; или 

• Престој или патување во област со трансмисија во заедницата во период 
од 14 дена пред почетокот на симптомите; или 

• Работа во здравствена установа; во период од 14 дена пред почетокот на 
симптомите. 

 
B Лице со сериозна акутна респираторна инфекција (САРИ): 

(акутна респираторна инфекција со температура ≥ 38°C; или кашлица; со 
почеток во последните 10 дена; и за која е потребна хоспитализација). 

 

C Асимптоматско лице кое не ги исполнува епидемиолошките критериуми 
со позитивен SARS-CoV-2 Antigen-RDT2 

1 знаци или симптоми одделени со /, се сметаат како еден знак или симптом. 

2 NAAT (PCR) е потребен за конфирмација, види Дијагностичко тестирање SARS-CoV-2 

Види Детекција на антиген во дијагноза на SARS-CoV-2 со употреба на брзи тестови 

Лице кое ги исполнува клиничките критериуми И е контакт на веројатен или 
A потврден случај, или е поврзан со кластер на COVID-193 

B Сомнителен случај со приказ на бели дробови со наод кој укажува на COVID-194 

Лице со неодамнешен почеток на anosmia (губење на мирис) или ageusia (губење  
на вкус) во отсуство на која било друга идентификувана причина. 

D Смрт, необјаснета, кај возрасен човек со респираторна болест пред смртта И 
бил контакт на веројатен или потврден случај или дел од кластер на COVID-193 

 

Потврден случај 

A Лице со позитивен тест - Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)/PCR 

Лице со позитивен SARS-CoV-2 Antigen-RDT И кое ги исполнува критериумите за 
веројатен или сомнителен случај A ИЛИ B 

 

C Асимптоматско лице со позитивен SARS-CoV-2 Antigen-RDT кој е 

контакт на веројатен или потврден случај 

3 Група на асимптоматски случаи поврзани во време, простор и со заедничка експозиција, 
од кои барем еден е NAAT-потврден случај или најмалку два се епидемиолошки поврзани, 
симптоматски (исполнува клинички критериуми на сомнителен случај A или B) лица со 
позитивен Ag- RDTs (со ≥97% специфичност и >99.9% веројатност барем еден позитивен 
резултат да биде вистински позитивен) 

4 Типични радиографски прикази кој укажуваат на COVID-19 се следните: 
• РТГ на граден кош: нејасни затемнувања, често заоблени по морфологија, со 

периферна и пониска дистрибуција во белите дробови 
• КТ на граден кош: повеќе ground glass затемнувања, често заоблени по морфологија, 

со периферна и пониска дистрибуција на белите дробови 
• УЗ на бели дробови: задебелени плеврални линии, Б линии (мултифокални, 

дискретни или сливни), консолидативни знаци со или без воздушни бронхограми. 

Клиничката и јавно-здравствената проценка треба да се користат за да се утврди потребата за понатамошна истрага кај пациенти кои не ги исполнуваат клиничките или 
епидемиолошките критериуми. Дефинициите за случај во рамки на надзор не треба да се користат како единствена основа за водење на клиничкото управување. 
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Дефиниција на случај 
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https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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Дефиниција за контакт 

Како контакт се смета лице кое имало една од следните експозициии во 
период од 2 дена пред и 14 дена по појава на симптоми кај потврден случај 
или 2 дена пред тестирање кај асимптоматски лица со позитивен тест:  
 

1. Контакт со веројатен или потврден случај на растојание под 1 метар во 
период од најмалку 15 минути 

2. Директен физички контакт со веројатен или потврден случај 

3. Непосредна грижа за пациент со веројатен или потврден COVID-19 без 
употреба на препорачаната ЛЗО 

ИЛИ 

4. Други ситуации по индикација според локалната проценка на ризик 
(табела 1 во документ за Пребарување на контакти во контекст на COVID-19). 

Дефиниција за смрт асоцирана со COVID-19 

Смрт од COVID-19 за цел на надзор се дефинира како смрт што 
произлегува од клинички компатибилна болест кај потврден 
случај на COVID-19, освен ако не постои јасна алтернативна 
причина за смртта што не може да биде поврзана со COVID-19 (пр. 
траума).  

Не треба да има период на целосно закрепнување помеѓу болеста 
и смртта. 

Протокол за изолација на позитивни лица и нивни контакти во Р.С. Македонија 

Изолација на лице со потврден COVID-19 предвидува:  
 

1. Домашна изолација во период од 10 дена доколку лицето нема знаци и симптоми на болеста (согласно извештаите од матичен лекар) 

2. Домашна изолација во период од 20 дена доколку лицето има знаци и симптоми на болеста, согласно извештаите од матичен лекар, доколку во последните 3 
дена нема симптоми. Доколку симптомите перзистираат, изолацијата се продолжува се додека не се појави период на 3 дена без симптоми. 

3. Хоспитализација во период над 20 дена, по која лицето се ослободува од изолација. 

4. Хоспитализација во период под 20 дена, по која лицето останува во домашна изолација се до 20-тиот ден, доколку последните 3 дена нема симптоми. Доколку 
симптомите перзистираат, изолацијата се продолжува се додека не се појави период на 3 дена без симптоми. 

Изолација на контакт на лице со потврден COVID-19 предвидува: 
 

1. Задолжителна домашна изолација во период од 14 дена по денот на последен контакт со потврден случај на COVID-19. 

• Доколку контакт е лице кое било заболено од COVID-19, ќе биде во задолжителна домашна изолација во период од 14 дена по денот на последен контакт 
со потврден случај на COVID-19 доколку поминал период од 3 или повеќе месеци од позитивниот резултат, во спротивно лицето не подлежи на изолација. 

• Доколку контакт е лице со присутни антитела или негативен PCR, истото подлежи на задолжителна домашна изолација во период од 14 дена по денот на 
последен контакт со потврден случај на COVID-19, односно присуство на антитела или негативен PCR не заменува изолација. 

• Доколку контакт е вакцинирано лице против COVID-19, ќе биде во задолжителна домашна изолација во период од 14 дена по денот на последен контакт 
со потврден случај на COVID-19 доколку поминал период помал од 2 недели по примена втора доза од COVID-19 вакцина, а во спротивно лицето не 
подлежи на изолација. 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19

