
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
03.05.2021 
май 3, 2021   Новини 

 
Брой лица под карантина- общо 31930 
Под карантина в момента – 830 
Общо диагностицирани –  1066 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 431 
От тях – общ. Сливен –343 , общ. Нова Загора – 51, общ. Твърдица – 12, общ. Котел – 25 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 136 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –98,  община Нова Загора 
– 27, община Котел –3, общ. Твърдица – 8 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи и деца от детски 
заведения – 2 ученика, 1 дете 
На интензивно лечение – 4 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8941 
Починали- 558 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
04.05.2021г. 8.30 ч. 
май 4, 2021   Новини 

 
Брой лица под карантина- общо 31981 
Под карантина в момента – 794 
Общо диагностицирани –   10084 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 443 
От тях – общ. Сливен – 352,  общ. Нова Загора –52, общ. Твърдица – 12, общ. Котел -27 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 140 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 104,  община Нова Загора 
– 26, община Котел – 2, общ. Твърдица – 8 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал –  няма 

 Заболели учащи –  няма 
На интензивно лечение – 4 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 8941 
Починали- 560 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
05.05.2021г. 8.30 ч. 
май 5, 2021   Новини 

 
Брой лица под карантина- общо 32055 
Под карантина в момента – 802 
Общо диагностицирани –  10104 
Общо диагностицирани на домашно лечение –393 
От тях – общ. Сливен – 309,  общ. Нова Загора –52, общ. Твърдица – 10, общ. Котел -22 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 123 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –92,  община Нова Загора 
– 22, община Котел – 3, общ. Твърдица – 6 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 
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На интензивно лечение –  4 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9021 
Починали- 567 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
06.05.2021г. 8.30 ч. 
май 6, 2021   Новини 

 
Брой лица под карантина- общо 32210 
Под карантина в момента – 835 
Общо диагностицирани –  10147 
Общо диагностицирани на домашно лечение –395 
От тях – общ. Сливен – 316,  общ. Нова Загора –45, общ. Твърдица – 10, общ. Котел -24 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 121 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 86,  община Нова Загора 
– 27, община Котел – 3, общ. Твърдица – 5 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – 1 лекар по дентална медицина 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – 1 ученик 
На интензивно лечение –  5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9064 
Починали- 567 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
07.05.2021 
май 7, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 32240 
Под карантина в момента – 776 
Общо диагностицирани – 10156 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 371 
От тях – общ. Сливен – 296, общ. Нова Загора –46, общ. Твърдица – 10, общ. Котел -19 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 116 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 84,  община Нова Загора 
– 24, община Котел –3, общ. Твърдица – 5 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – 2• Заболели учащи – 2 
На интензивно лечение – 5 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9101 
Починали- 568 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
08.05.2021г. 8.30 ч. 
май 8, 2021   Новини 

 
Брой лица под карантина- общо 32328 
Под карантина в момента – 762 
Общо диагностицирани –  10175 
Общо диагностицирани на домашно лечение –344 
От тях – общ. Сливен – 276,  общ. Нова Загора –41, общ. Твърдица – 11, общ. Котел -16 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 110 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 81,  община Нова Загора 
– 22, община Котел – 3, общ. Твърдица – 4 
От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 
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 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 помощен персонал в детско заведение 

 Заболели учащи – няма 
На интензивно лечение –  3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9150 
Починали- 571 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
09.05.2021 
май 9, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 32385 
Под карантина в момента – 739 
Общо диагностицирани –  10193 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 343 
От тях – общ. Сливен –272 , общ. Нова Загора – 41, общ. Твърдица – 12, общ. Котел – 17 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 108 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –80,  община Нова Загора 
– 21, община Котел –4, общ. Твърдица – 3 
От новодиагностицираните случаи: • Заболели от медицински персонал – няма• Заболели от 
педагогически и помощен персонал – няма• Заболели учащи и деца от детски заведения – няма 
На интензивно лечение – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9170 
Починали- 572 
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