
Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 01.11.2022г. 8.30 ч. 

 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 108 

От тях: 

 на домашно лечение – 86 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 64  общ. Нова 

Загора – 11, общ. Твърдица –5, общ. Котел – 6 

 хоспитализирани – 22 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 14,  община Нова 

Загора – 7, община Котел – 0,общ. Твърдица – 1 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Няма епидемични взривове сред организирани колективи. 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 27664 

Починали лица от началото на пандемията – 1308 

Общ брой приложени дози ваксини –  96123 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 02.11.2022г. 8.30 ч. 

 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 109 

От тях: 

- на домашно лечение – 85 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 60  общ. Нова Загора 

– 12, общ. Твърдица –6, общ. Котел – 7 

- хоспитализирани - 24 

Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 17,  община Нова 

Загора – 6, община Котел – 0,общ. Твърдица – 1 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  - 1 

Заболели учащи - няма 

Няма епидемични взривове сред организирани колективи. 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 27677 

Починали лица от началото на пандемията - 1309 

Общ брой приложени дози ваксини –  96138 

 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 03.11.2022 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 117 

От тях:– на домашно лечение – 94 

Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 71 общ. Нова 

Загора – 10, общ. Твърдица –5,бщ. Котел – 8– хоспитализирани – 23 

Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 15,  община Нова 

Загора – 7, община Котел –0,общ. Твърдица – 1 

Заболели от медицински и помощен персонал – 1 мед. сестра 

Заболели от педагогически и помощен персонал – 2 

Заболели учащи – няма 

Няма епидемични взривове сред организирани колективи. 



Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 27685 

Починали лица от началото на пандемията – 1309 

Общ брой приложени дози ваксини – 96164 

 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 04.11.2022г. 8.30 ч. 

 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 111 

От тях: 

- на домашно лечение – 93 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 73  общ. Нова Загора 

– 10, общ. Твърдица –3, общ. Котел – 7 

- хоспитализирани - 18 

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

Загора – 4, община Котел – 0,общ. Твърдица – 1 

 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  - 2 

Заболели учащи - няма 

Няма епидемични взривове сред организирани колективи. 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 27706 

Починали лица от началото на пандемията - 1309 

Общ брой приложени дози ваксини –  96189 

 

 

 

 

 


