
Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на 
COVID-19 11.10.2021г. 8.30 ч. 
октомври 11, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 47512 
Под карантина в момента – 2082 
Общо диагностицирани –  13337 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 946 
От тях – общ. Сливен – 684  общ. Нова Загора – 165, общ. Твърдица –48, общ. Котел – 49 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 239 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 167,  община Нова 
Загора – 48, община Котел – 14, общ. Твърдица – 10 

 Заболели от медицински и помощен персонал – 1 лекар 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 3 

 Заболели учащи  – 6 
Излекувани – 11404 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Починали- 748 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 23 (от 
които: 20 с МВР-Сливен и 3 самостоятелни). 
 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на 
COVID-19 12.10.2021г. 8.30 ч. 
октомври 12, 2021   Новини   Редактиране 

 
Брой лица под карантина- общо 13443 
Под карантина в момента – 2113 
Общо диагностицирани –  13443 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 975 
От тях – общ. Сливен – 700  общ. Нова Загора – 175, общ. Твърдица –54, общ. Котел – 46 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 225 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 156,  община Нова 
Загора – 43, община Котел – 17, общ. Твърдица – 9 

 Заболели от медицински и помощен персонал – 1 мед.сестра 

 Заболели от педагогически и помощен персонал – 1 учител 

 Заболели учащи  – 2 
Излекувани – 11491 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Починали- 752 
Извършени проверки по спазване заповедите на министъра на здравеопазването – 5 (от които: 
3 с МВР-Сливен и ДИТ и 2 самостоятелни). 
 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на 
COVID-19 14.10.2021 
октомври 15, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 48210 
Под карантина в момента – 2046 
Общо диагностицирани – 13616 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1004 
От тях – общ. Сливен – 739 общ. Нова Загора – 165, общ. Твърдица –55, общ. Котел – 45 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 231 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 169,  община Нова 
Загора – 41, община Котел – 12, общ. Твърдица – 9• Заболели от медицински и помощен 
персонал – няма• Заболели от педагогически и помощен персонал –1учител, 1 помощен 
персонал• Заболели учащи – 5 
Излекувани – 11618 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Починали- 763 
 

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=8591&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=8593&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=8608&action=edit


Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на 
COVID-19 15.10.2021 
октомври 15, 2021   Новини   Редактиране 

Брой лица под карантина- общо 48418 
Под карантина в момента – 2015 
Общо диагностицирани – 13705 
Общо диагностицирани на домашно лечение – 1008 
От тях – общ. Сливен – 740 общ. Нова Загора – 167, общ. Твърдица –56, общ. Котел – 45 
Общо диагностицирани–хоспитализирани – 241 
Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 177,  община Нова 
Загора – 41, община Котел – 12, общ. Твърдица – 11• Заболели от медицински и помощен 
персонал – няма• Заболели от педагогически и помощен персонал – 2 детски 
учителки• Заболели учащи – няма 
Излекувани – 11686 
Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица 
Починали- 770 

 

 

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=8610&action=edit

