
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
14.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 14, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 34928 
Под карантина в момента – 515 
Общо диагностицирани – 10413 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 62 
От тях – общ. Сливен – 28,  общ. Нова Загора – 14, общ. Твърдица – 9, общ. Котел -11 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 16 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 9,  община Нова Загора 
– 3, община Котел – 2, общ. Твърдица – 2 

 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 – 9738 
Починали- 597 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 9 

 
 
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
15.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 15, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 35025 
Под карантина в момента – 499 
Общо диагностицирани – 10417 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 59 
От тях – общ. Сливен – 31,  общ. Нова Загора – 11, общ. Твърдица – 6, общ. Котел -11 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 17 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 6,  община Нова Загора 
– 4, община Котел – 1, общ. Твърдица – 6 

 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 – 9744 
Починали- 597 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –21 

 

 
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
16.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 16, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 35119 
Под карантина в момента – 489 
Общо диагностицирани – 10420 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 53 
От тях – общ. Сливен – 25,  общ. Нова Загора – 12, общ. Твърдица – 6, общ. Котел -10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 18 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 7,  община Нова Загора 
– 2, община Котел – 2, общ. Твърдица – 7 

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=8001&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=8029&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=8034&action=edit


 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 – 9752 
Починали- 597 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –18 

 
 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
17.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 17, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 35195 
Под карантина в момента – 455 
Общо диагностицирани – 10421 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 50 
От тях – общ. Сливен – 23,  общ. Нова Загора – 11, общ. Твърдица – 6, общ. Котел -10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 16 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 5,  община Нова Загора 
– 2, община Котел – 2, общ. Твърдица – 7 

 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 – 9758 
Починали- 597 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –15 

 

 
 
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
18.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 18, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 35266 
Под карантина в момента – 467 
Общо диагностицирани – 10424 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 49 
От тях – общ. Сливен – 23,  общ. Нова Загора – 11, общ. Твърдица – 5, общ. Котел -10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 18 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 5,  община Нова Загора 
– 2, община Котел – 3, общ. Твърдица – 8 

 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 – 9759 
Починали- 598 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –14 

 

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=8043&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=8045&action=edit


Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
19.06.2021 
юни 19, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 35304 
Под карантина в момента – 395 
Общо диагностицирани – 10425 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 42 
От тях – общ. Сливен –17 , общ. Нова Загора – 19, общ. Твърдица – 6, общ. Котел – 10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 20 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –7,  община Нова Загора 
–4 , община Котел – 3, общ. Твърдица – 6 
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 – 9765 
Починали- 598 

 

 
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 
20.06.2021 
юни 20, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 35363 
Под карантина в момента – 406 
Общо диагностицирани – 10425 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 40 
От тях – общ. Сливен –16 , общ. Нова Загора – 8, общ. Твърдица – 6, общ. Котел – 10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 20 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен –6,  община Нова Загора 
–4 , община Котел – 3, общ. Твърдица – 7 
Няма новодиагностицирани случаи 
На интензивно лечение – 3 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9767 
Починали- 598 

 

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=8048&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=8051&action=edit

