Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID19 30.08.2021г. 8.30 ч.
август 30, 2021 Новини





Брой лица под карантина- общо 41167
Под карантина в момента – 773
Общо диагностицирани – 11031
Общо диагностицирани на домашно лечение – 332
От тях – общ. Сливен – 195, общ. Нова Загора – 111, общ. Твърдица – 12, общ. Котел – 14
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 95
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 64, община Нова
Загора – 27, община Котел – 4, общ. Твърдица – 0
Заболели от медицински персонал – 1 лекар, 1 санитар
Заболели от педагогически и помощен персонал – няма
Заболели учащи – няма
Излекувани – 9983
Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица
Починали- 621
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 14 (от
които: 11 с МВР-Сливен и ОДБХ, 3 самостоятелни ). Съставени са 5 акта за неспазване на
противоепидемичните мерки.

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID19 31.08.2021г. 8.30 ч.
август 31, 2021 Новини





Брой лица под карантина- общо 41297
Под карантина в момента – 826
Общо диагностицирани – 11082
Общо диагностицирани на домашно лечение – 353
От тях – общ. Сливен – 207, общ. Нова Загора – 122, общ. Твърдица – 10, общ. Котел – 14
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 105
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 74, община Нова
Загора – 26, община Котел – 4, общ. Твърдица – 1
Заболели от медицински персонал – няма
Заболели от педагогически и помощен персонал – 1
Заболели учащи – няма
Излекувани – 10001
Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица
Починали- 623
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 11 (от
които: 2 самостоятелни и 11 с МВР-Сливен ).

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID19 01.09.2021г. 8.30 ч.
септември 1, 2021 Новини




Брой лица под карантина- общо 41409
Под карантина в момента – 868
Общо диагностицирани – 11135
Общо диагностицирани на домашно лечение – 376
От тях – общ. Сливен – 219, общ. Нова Загора – 133, общ. Твърдица –7, общ. Котел – 17
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 117
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 84, община Нова
Загора – 25, община Котел – 3, общ. Твърдица – 5
Заболели от медицински персонал – няма
Заболели от педагогически и помощен персонал – няма



Заболели учащи – 2
Излекувани – 10018
Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица
Починали- 624
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 7 (от които:
2 с МВР-Сливен и ОДБХ, 5 самостоятелни). Съставени са 3 акта за неспазване на
противоепидемичните мерки.

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID19 02.09.2021г. 8.30 ч.
септември 2, 2021 Новини





Брой лица под карантина- общо 41527
Под карантина в момента – 887
Общо диагностицирани – 11183
Общо диагностицирани на домашно лечение – 388
От тях – общ. Сливен – 233, общ. Нова Загора – 130, общ. Твърдица –10, общ. Котел – 15
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 128
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 84, община Нова
Загора – 34, община Котел – 4, общ. Твърдица – 6
Заболели от медицински и помощен персонал – 1 шофьор на линейка
Заболели от педагогически и помощен персонал – 1
Заболели чащи – няма
Излекувани – 10042
Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица
Починали- 625
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 8 (от които:
5 с МВР-Сливен и ОДБХ, 3 самостоятелни ).

Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID190 3.09.2021г. 8.30 ч.
септември 3, 2021 Новини





Брой лица под карантина- общо 41621
Под карантина в момента – 866
Общо диагностицирани – 11229
Общо диагностицирани на домашно лечение – 409
От тях – общ. Сливен – 245, общ. Нова Загора – 136, общ. Твърдица –13, общ. Котел – 15
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 136
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ.Сливен – 90, община Нова
Загора – 35, община Котел – 5, общ. Твърдица – 6
Заболели от медицински и помощен персонал – няма
Заболели от педагогически и помощен персонал – няма
Заболели учащи – няма
Излекувани – 10059
Продължават епидемиологичните проучвания на положителните лица
Починали- 625

