
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
26.04.2021г. 8.30 ч. 
април 26, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 31289 
Под карантина в момента –  1014 
Общо диагностицирани –   9900 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 597 
От тях – общ. Сливен – 444,  общ. Нова Загора –95, общ. Твърдица – 33, общ. Котел -25 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –145 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –106,  община Нова 
Загора – 28, 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 – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8607 
Починали- 551 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
27.04.2021 
април 27, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 31404 
Под карантина в момента – 991 
Общо диагностицирани – 9933 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 546 
От тях – общ. Сливен – 403, общ. Нова Загора –87, общ. Твърдица – 32, общ. Котел -24 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –152 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –112,  община Нова 
Загора – 29, община Котел – 6, общ. Твърдица – 5 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – 1 мед.сестра, 1 санитар
• Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 учител• Заболели учащи – 1 
На интензивно лечение – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8680 
Починали- 555 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
28.04.2021г. 8.30 ч. 
април 28, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 31549 
Под карантина в момента –  1031 
Общо диагностицирани –   9966 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 520 
От тях – общ. Сливен – 394,  общ. Нова Загора –71, общ. Твърдица – 30, общ. Котел -25 
Общо диагностицирани–хоспитализирани –149 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –109,  община Нова 
Загора – 29, община Котел – 6, общ. Твърдица – 5 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 мед.сестра                      

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 

 Заболели учащи –  няма 
На интензивно лечение – 4 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8742 
Починали- 555 

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=7699&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=7717&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=7719&action=edit


 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
29.04.2021г. 8.30 ч. 
април 29, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 31676 
Под карантина в момента –  1052 
Общо диагностицирани –   9990 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 504 
От тях – общ. Сливен – 386,  общ. Нова Загора –67, общ. Твърдица – 24, общ. Котел -27 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 136 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –98,  община Нова 
Загора – 27, община Котел – 6, общ. Твърдица – 5 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 лаборант 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –  няма 

 Заболели учащи –  няма 
На интензивно лечение – 5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8794 
Починали- 556 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
01.05.2021 
май 1, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 31802 
Под карантина в момента – 951 
Общо диагностицирани –  10040 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 447 
От тях – общ. Сливен – 351, общ. Нова Загора –59, общ. Твърдица – 13, общ. Котел -24 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 134 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –96,  община Нова 
Загора – 25, община Котел –5, общ. Твърдица – 8 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 1 
На интензивно лечение – 5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8902 
Починали- 557 

 
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
02.05.2021 
май 3, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 31885 
Под карантина в момента – 965 
Общо диагностицирани –  10058 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 440 
От тях – общ. Сливен – 344, общ. Нова Загора –58, общ. Твърдица – 12, общ. Котел -26 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 135 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –98,  община Нова 
Загора – 27, община Котел –2, общ. Твърдица – 8 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи – 2 
На интензивно лечение – 5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8926 
Починали- 557 

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=7722&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=7740&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=7746&action=edit

