
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 01.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 1, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34067 

Под карантина в момента – 574 

Общо диагностицирани –  10371 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 116 

От тях – общ. Сливен – 76,  общ. Нова Загора –20, общ. Твърдица – 4, общ. Котел -16 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 27 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –19,  община Нова 

Загора – 4, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани – 9636 

Починали- 592 

Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 13. 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 02.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 2, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34150 

Под карантина в момента – 590 

Общо диагностицирани –  10374 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 105 

От тях – общ. Сливен – 67,  общ. Нова Загора – 19, общ. Твърдица – 4, общ. Котел -15 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 23 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 16,  община Нова 

Загора – 4, община Котел – 3, общ. Твърдица – 0 

От новодиагностицираните случаи: 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
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Излекувани – 9654 

Починали- 592 

Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 21. 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 03.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 3, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34228 

Под карантина в момента – 560 

Общо диагностицирани –  10378 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 94 

От тях – общ. Сливен – 61,  общ. Нова Загора – 18, общ. Твърдица – 2, общ. Котел -13 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 24 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 13,  община Нова 

Загора – 7, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0 

От новодиагностицираните случаи: Новорегистриран с COVID-19 в Дом стари хора с. Баня е 1 

потребител.  Епидемиологичното проучване продължава. 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 9667 

Починали- 593 

Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 19. 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 04.06.2021 

юни 4, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34303 

Под карантина в момента – 526 

Общо диагностицирани – 10380 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 85 

От тях – общ. Сливен – 57, общ. Нова Загора – 16, общ. Твърдица – 1, общ. Котел -11 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 25 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 13,  община Нова 

Загора – 7, община Котел –5, общ. Твърдица – 0• Заболели от 
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медицински персонал – няма• Заболели от педагогически и 

помощен персонал – няма• Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение – 1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 9677 

Починали- 593 

Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 11 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 05.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 5, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34335 

Под карантина в момента – 467 

Общо диагностицирани –  10380 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 69 

От тях – общ. Сливен – 47,  общ. Нова Загора – 13, общ. Твърдица – 1, общ. Котел -8 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 22 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 11,  община Нова 

Загора – 7, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 9696 

Починали- 593 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 06.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 6, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34412 

Под карантина в момента – 495 

Общо диагностицирани –  10380 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 72 

От тях – общ. Сливен – 48,  общ. Нова Загора – 15, общ. Твърдица – 1, общ. Котел -8 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 20 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 10,  община Нова 

Загора – 6, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0 
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 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 9695 

Починали- 593 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-

19 07.06.2021г. 8.30 ч. 

юни 7, 2021   Новини 

Брой лица под карантина- общо 34488 

Под карантина в момента – 529 

Общо диагностицирани –  10383 

Общо диагностицирани на домашно лечение – 73 

От тях – общ. Сливен – 49,  общ. Нова Загора – 14, общ. Твърдица – 2, общ. Котел -8 

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 20 

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 10,  община Нова 

Загора – 6, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 

На интензивно лечение –  1 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 

Излекувани – 9697 

Починали- 593 

Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 7 
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