
Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 29.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 29, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 36063     
Под карантина в момента – 346 
Общо диагностицирани – 10439 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 32 
От тях – общ. Сливен – 12,  общ. Нова Загора – 4, общ. Твърдица – 7, общ. Котел -9 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 5 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 2,  община Нова 
Загора – 2, община Котел – 1, общ. Твърдица – 0 
Няма новодигностицирани случаи 
Излекувани – 9801 
Починали- 601 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –12 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 30.06.2021г. 8.30 ч. 
юни 30, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 36125     
Под карантина в момента – 332 
Общо диагностицирани – 10441 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 33 
От тях – общ. Сливен – 12,  общ. Нова Загора – 4, общ. Твърдица – 7, общ. Котел -10 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 4 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 1,  община Нова 
Загора – 1, община Котел – 1, общ. Твърдица – 1 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9803 
Починали- 601 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –7 

 

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 01.07.2021г. 8.30 ч. 
юли 1, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 36218     
Под карантина в момента – 356 
Общо диагностицирани – 10442 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 34 
От тях – общ. Сливен – 12,  общ. Нова Загора – 4, общ. Твърдица – 7, общ. Котел -11 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 3 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 1,  община Нова 
Загора – 1, община Котел – 0, общ. Твърдица – 1 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9804 
Починали- 601 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –8 

 

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=8082&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=8095&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=8100&action=edit


Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-
19 02.07.2021г. 8.30 ч. 
юли 2, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 36282     
Под карантина в момента – 359 
Общо диагностицирани – 10443 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 32 
От тях – общ. Сливен – 12,  общ. Нова Загора – 4, общ. Твърдица – 7, общ. Котел -9 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 4 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 1,  община Нова 
Загора – 1, община Котел – 1, общ. Твърдица – 1 

 Заболели от медицински персонал – няма 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – няма 

 Заболели учащи – няма 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Излекувани – 9805 
Починали- 602 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването –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=8116&action=edit

