
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
19.04.2021г. 8.30 ч. 
април 19, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 30592 
Под карантина в момента – 1160 
Общо диагностицирани –   9686 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 766 
От тях – общ. Сливен – 547,  общ. Нова Загора –139, общ. Твърдица – 45, общ. Котел -35 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 184 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –145,  община Нова 
Загора – 25, община Котел – 6, общ. Твърдица – 8 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –няма 

 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 8 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8212 
Починали- 525 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
20.04.2021г. 8.30 ч. 
април 20, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 30729 
Под карантина в момента – 1174 
Общо диагностицирани –   9731 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 721 
От тях – общ. Сливен – 521,  общ. Нова Загора –124, общ. Твърдица – 44, общ. Котел -32 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 184 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –141,  община Нова 
Загора – 33, община Котел – 3, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 здр.инспектор 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –няма 

 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 10 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8298 
Починали- 528 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 21.04.2021г. 8.30 ч. 
април 21, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 30856 
Под карантина в момента –  1239 
Общо диагностицирани –   9779 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 683 
От тях – общ. Сливен – 499,  общ. Нова Загора –112, общ. Твърдица – 42, общ. Котел -30 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –183 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –140,  община Нова 
Загора – 34, община Котел – 2, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –няма 
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 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8376 
Починали- 538 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 22.04.2021г. 8.30 ч. 
април 22, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 30965 
Под карантина в момента –  1157 
Общо диагностицирани –   9814 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 675 
От тях – общ. Сливен – 490,  общ. Нова Загора –117, общ. Твърдица – 39, общ. Котел -29 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –177 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –137,  община Нова 
Загора – 31, община Котел – 2, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 лекар, 1 лаборант 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –няма 

 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8424 
Починали- 539 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 23.04.2021г. 8.30 ч. 
април 23, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 31077 
Под карантина в момента –  1106  
Общо диагностицирани –   9848 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 642 
От тях – общ. Сливен – 470,  общ. Нова Загора –105, общ. Твърдица – 37, общ. Котел -30 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –173 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –133,  община Нова 
Загора – 31, община Котел – 2, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 лекар, 1 акушерка 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи –  1 
На интензивно лечение – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8491 
Починали- 543 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 24.04.2021 
април 24, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 31173 
Под карантина в момента – 1122 
Общо диагностицирани –  9873 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 620 
От тях – общ. Сливен – 457, общ. Нова Загора –100, общ. Твърдица – 36, общ. Котел -27 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 157 
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Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –119,  община Нова 
Загора – 28, община Котел – 3, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 1 
На интензивно лечение – 2 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8550 
Починали- 547 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 25.04.2021 
април 25, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 31234 
Под карантина в момента – 1094 
Общо диагностицирани –  9895 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 634 
От тях – общ. Сливен – 470, общ. Нова Загора –101, общ. Твърдица – 36, общ. Котел -27 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 157 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –116,  община Нова 
Загора – 30, община Котел – 4, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 2 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8557 
Починали- 548 
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