
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 05.04.2021г. 8.30 ч. 

април 5, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 28954 

Под карантина в момента – 1612 

Общо диагностицирани –    9035 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 1078 

От тях – общ. Сливен – 839,  общ. Нова Загора –172, общ. Твърдица – 33, общ. Котел -34 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 276 

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

Загора – 49, община Котел – 11, общ. Твърдица – 18 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  2 мед.сестри 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение – 11 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 7215 

Починали- 469 

 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 06.04.2021г. 

април 6, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29106 

Под карантина в момента – 1585 

Общо диагностицирани –  9098 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 1108 

От тях – общ. Сливен – 858, общ. Нова Загора –179, общ. Твърдица – 34, общ. Котел -37 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 242 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –171,  община Нова 

Загора – 45, община Котел – 9, общ. Твърдица – 17 

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

педагогически и помощен персонал – 1• Заболели учащи – 1 

На интензивно лечение – 10 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 7274 

Починали- 474 

http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7554&action=edit
http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7590&action=edit


 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 07.04.2021г. 8.30 ч. 

април 7, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29290 

Под карантина в момента – 1596 

Общо диагностицирани –    9182 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 1019 

От тях – общ. Сливен – 778,  общ. Нова Загора –164, общ. Твърдица – 36, общ. Котел -41 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 260 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –184,  община Нова 

Загора – 47, община Котел – 11, общ. Твърдица – 18 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи – 1 

На интензивно лечение – 9 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 7422 

Починали- 481 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 08.04.2021г. 8.30 ч. 

април 8, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29464 

Под карантина в момента – 1611 

Общо диагностицирани –    9250 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 972 

От тях – общ. Сливен – 742,  общ. Нова Загора –151, общ. Твърдица – 38, общ. Котел -41 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 257 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –178,  община Нова 

Загора – 48, община Котел – 13, общ. Твърдица – 18 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи – 1 

На интензивно лечение – 10 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7596&action=edit
http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7614&action=edit


Излекувани – 7535 

Починали- 486 

 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 09.04.2021г. 8.30 ч. 

април 9, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29584 

Под карантина в момента – 1558 

Общо диагностицирани –    9297 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 962 

От тях – общ. Сливен – 735,  общ. Нова Загора –150, общ. Твърдица – 35, общ. Котел -42 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 256 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –173,  община Нова 

Загора – 51, община Котел – 14, общ. Твърдица – 18 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи и от детски заведения – 1 

На интензивно лечение – 9 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 7587 

Починали- 492 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 10.04.2021 

април 10, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29739 

Под карантина в момента – 1569 

Общо диагностицирани –  9372 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 955 

От тях – общ. Сливен – 718, общ. Нова Загора –162, общ. Твърдица – 30, общ. Котел -45 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 258 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –181,  община Нова 

Загора – 47, община Котел – 13, общ. Твърдица – 17 

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

педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 1 

На интензивно лечение – 6 

http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7620&action=edit
http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7624&action=edit


Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 7662 

Починали- 497 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 11.04.2021 

април 11, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 29790 

Под карантина в момента – 1519 

Общо диагностицирани –  9410 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 955 

От тях – общ. Сливен – 714, общ. Нова Загора –162, общ. Твърдица – 32, общ. Котел -47 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 258 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –185,  община Нова 

Загора – 45, община Котел – 11, общ. Твърдица – 17 

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 – 7697 

Починали- 500 

 

 

http://rzi-sliven.org/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://rzi-sliven.org/wp-admin/post.php?post=7626&action=edit

