
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 29.03.2021г. 8.30 ч. 
март 29, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 27768 
Под карантина в момента – 1560 
Общо диагностицирани –  8495 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1065 
От тях – общ. Сливен – 835,  общ. Нова Загора –171, общ. Твърдица – 28, общ. Котел -31 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 259 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –194,  община Нова 
Загора – 48, община Котел – 10, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 12 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 6732 
Починали- 439 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 30.03.2021г. 8.30 ч. 
март 30, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 27983 
Под карантина в момента – 1681 
Общо диагностицирани –  8595 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1078 
От тях – общ. Сливен – 842,  общ. Нова Загора –173, общ. Твърдица – 33, общ. Котел -30 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 245 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –183,  община Нова 
Загора – 47, община Котел – 8, общ. Твърдица – 7 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 лекар, 1 дентален лекар, 1 санитар от Дом стари хора 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – 1 
На интензивно лечение – 12 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 6829 
Починали- 444 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 31.03.2021г. 8.30 ч. 
март 31, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 28213 
Под карантина в момента – 1787 
Общо диагностицирани –  8712 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1104 
От тях – общ. Сливен – 866,  общ. Нова Загора –174, общ. Твърдица – 35, общ. Котел -29 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 255 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –188,  община Нова 
Загора – 48, община Котел – 9, общ. Твърдица – 10 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  1 лекар, 1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 
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 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 13 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 6906 
Починали- 447 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 01.04.2021г. 8.30 ч. 
април 1, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 28453 
Под карантина в момента – 1819 
Общо диагностицирани –  8823 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1160 
От тях – общ. Сливен – 909,  общ. Нова Загора –184, общ. Твърдица – 29, общ. Котел -38 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 265 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –190,  община Нова 
Загора – 49, община Котел – 8, общ. Твърдица – 18 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи – 3 
На интензивно лечение – 10 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 6944 
Починали- 454 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 01.04.2021г. 8.30 ч. 
април 1, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 28453 
Под карантина в момента – 1819 
Общо диагностицирани –  8823 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1160 
От тях – общ. Сливен – 909,  общ. Нова Загора –184, общ. Твърдица – 29, общ. Котел -38 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 265 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –190,  община Нова 
Загора – 49, община Котел – 8, общ. Твърдица – 18 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал –  няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи – 3 
На интензивно лечение – 10 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 6944 
Починали- 454 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 02.04.2021 
април 2, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 28630 
Под карантина в момента – 1810 
Общо диагностицирани – 8878 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1113 
От тях – общ. Сливен – 868, общ. Нова Загора –178, общ. Твърдица – 27, общ. Котел -40 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 245 
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Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –173,  община Нова 
Загора – 47, община Котел – 8, общ. Твърдица – 17 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – 1 
мед.сестра• Заболели от педагогически и помощен персонал – 1• Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 10 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 7062 
Починали- 458 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 03.04.2021 
април 3, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 28789 
Под карантина в момента – 1804 
Общо диагностицирани – 8878  8960 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1095 
От тях – общ. Сливен – 851, общ. Нова Загора –170, общ. Твърдица – 37, общ. Котел -37 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 246 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –170,  община Нова 
Загора – 52, община Котел – 9, общ. Твърдица – 15 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 1 
На интензивно лечение – 9 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 7160 
Починали- 459 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 04.04.2021 
април 4, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 28891 
Под карантина в момента – 1766 
Общо диагностицирани –  9024 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1100 
От тях – общ. Сливен – 857, общ. Нова Загора –173, общ. Твърдица – 34, общ. Котел -36 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 263 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –183,  община Нова 
Загора – 52, община Котел – 10, общ. Твърдица – 18 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение – 9 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 7200 
Починали- 461 
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