
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 15.03.2021г. 8.30 ч. 

март 15, 2021   Новини   Редактиране 

 

Брой лица под карантина- общо 25362 

Под карантина в момента – 1405 

Общо диагностицирани –  7432 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 765 

От тях – общ. Сливен – 622,  общ. Нова Загора –109, общ. Твърдица – 11, общ. Котел -23 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 211 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –177,  община Нова 

Загора – 26, община Котел – 7, общ. Твърдица – 1 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  2 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6075 

Починали- 386 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 16.03.2021г. 8.30 ч. 

март 16, 2021   Новини   Редактиране 

 

Брой лица под карантина- общо 25609 

Под карантина в момента – 1526 

Общо диагностицирани –  7549 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 804 

От тях – общ. Сливен – 650,  общ. Нова Загора –117, общ. Твърдица – 12, общ. Котел -25 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 218 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –183,  община Нова 

Загора – 25, община Котел – 9, общ. Твърдица – 1 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 учител 

 Заболели учащи – няма 

Новорегистриран с COVID-19 в  Дом стари хора гр. Сливен е 1 потребител 
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На интензивно лечение –  4 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6138 

Починали- 389 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 17.03.2021г. 8.30 ч. 

март 17, 2021   Новини   Редактиране 

 

Брой лица под карантина- общо 25805 

Под карантина в момента – 1598 

Общо диагностицирани –  7614 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 804 

От тях – общ. Сливен – 656,  общ. Нова Загора –109, общ. Твърдица – 13, общ. Котел -26 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 236 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –189,  община Нова 

Загора – 35, община Котел – 11, общ. Твърдица – 1 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 учител 

 Заболели учащи – няма 

Новорегистрирани с COVID-19 в  Дом стари хора гр. Сливен са – 1 санитар, 1 обслужващ 

персонал и  1 потребител. 

На интензивно лечение –  8 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6184 

Починали- 392 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 18.03.2021г. 8.30 ч. 

март 18, 2021   Новини   Редактиране 

 

Брой лица под карантина- общо 26011 

Под карантина в момента – 1604 

Общо диагностицирани –  7705 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 846 

От тях – общ. Сливен – 690,  общ. Нова Загора –110, общ. Твърдица – 14, общ. Котел -32 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 250 
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Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –200,  община Нова 

Загора – 41, община Котел – 8, общ. Твърдица – 1 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 лекар, 1 санитар от социално заведение 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – 2 

На интензивно лечение –  6 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6214 

Починали- 395 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 19.03.2021г. 8.30 ч. 

март 19, 2021   Новини   Редактиране 

 

Брой лица под карантина- общо 26232 

Под карантина в момента – 1631 

Общо диагностицирани –  7796 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 880 

От тях – общ. Сливен – 705,  общ. Нова Загора –131, общ. Твърдица – 16, общ. Котел -28 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 249 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –198,  община Нова 

Загора – 40, община Котел – 8, общ. Твърдица – 3 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 лекар, 1дентален лекар 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 учител 

 Заболели учащи – 1 

Новорегистрирани с COVID-19 в  Дом стари хора гр. Сливен са 1 потребител и 1 обслужващ 

персонал 

На интензивно лечение –  5 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6268 

Починали- 400 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 20.03.2021 

март 20, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 26465 
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Под карантина в момента – 1739 

Общо диагностицирани – 7878 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 895 

От тях – общ. Сливен – 721, общ. Нова Загора –136, общ. Твърдица – 15, общ. Котел -23 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 248 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –199,  община Нова 

Загора – 37 община Котел –9, общ. Твърдица – 3 

От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – 1 

мед.сестра• Заболели от педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 1 

На интензивно лечение – 6 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6332 

Починали- 404 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 21.03.2021 

март 21, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 26570 

Под карантина в момента – 1730 

Общо диагностицирани – 7952 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 947 

От тях – общ. Сливен – 758, общ. Нова Загора –144, общ. Твърдица – 16, общ. Котел -29 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 262 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –207,  община Нова 

Загора – 43 община Котел –9, общ. Твърдица – 3 

От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 

педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение – 6 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 6334 

Починали- 410 
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