
Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 

24.02.2023г. 8.30 ч. 
февруари 24, 2023   Новини   Редактиране 

От тях: 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 5 

 на домашно лечение – 2 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 0,  общ. Нова Загора – 2, общ. 

Твърдица – 0, общ. Котел – 0 

 хоспитализирани – 3 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 3,  община Нова Загора – 0, 

община Котел –0, общ. Твърдица – 0 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 28214 

Починали лица от началото на пандемията – 1326 

Общ брой приложени дози ваксини –  97034 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 

23.02.2023г. 8.30 ч. 
февруари 23, 2023   Новини   Редактиране 

 
 

От тях: 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 2 

 на домашно лечение – 1 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 1,  общ. Нова Загора – 0, общ. 

Твърдица – 0, общ. Котел – 0 

 хоспитализирани – 1 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 1,  община Нова Загора – 0, 

община Котел –0, общ. Твърдица – 0 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 28214 

Починали лица от началото на пандемията – 1326 

Общ брой приложени дози ваксини –  97033 

 

 

 

 

 

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=10933&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=10931&action=edit


Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 

22.02.2023г. 8.30 ч. 
февруари 22, 2023   Новини   Редактиране 

От тях: 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 5 

 на домашно лечение – 4 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 4,  общ. Нова Загора – 0, общ. 

Твърдица – 0, общ. Котел – 0 

 хоспитализирани – 1 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 1,  община Нова Загора – 0, 

община Котел –0, общ. Твърдица – 0 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 28211 

Починали лица от началото на пандемията – 1326 

Общ брой приложени дози ваксини –  97032 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 

21.02.2023г. 8.30 ч. 
февруари 21, 2023   Новини   Редактиране 

От тях: 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 5 

 на домашно лечение – 3 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 3,  общ. Нова Загора – 0, общ. 

Твърдица – 0, общ. Котел – 0 

 хоспитализирани – 2 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 2,  община Нова Загора – 0, 

община Котел –0, общ. Твърдица – 0 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 28211 

Починали лица от началото на пандемията – 1326 

Общ брой приложени дози ваксини –  97031 

 

Актуална обстановка за Област Сливен по отношение на COVID-19 

20.02.2023г. 8.30 ч. 
февруари 20, 2023   Новини   Редактиране 

От тях: 

Общ брой заболели лица под карантина в момента – 7 

 на домашно лечение – 4 
Разпределението (по адрес от лична карта) е както следва: общ. Сливен – 4,  общ. Нова Загора – 0, общ. 

Твърдица – 0, общ. Котел – 0 

 хоспитализирани – 3 
Разпределението (по адрес от лична  карта) е както следва: общ. Сливен – 3,  община Нова Загора – 0, 

община Котел –0, общ. Твърдица – 0 

Заболели от медицински и помощен персонал –  няма 

Заболели от педагогически и помощен персонал  – няма 

Заболели учащи – няма 

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица. 

Излекувани от началото на пандемията – 28209 

Починали лица от началото на пандемията – 1326 

Общ брой приложени дози ваксини –  97031 

 

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=10922&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=10920&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=10906&action=edit

