Данни включително 03. 08. 2020 г.
Брой проби:
Общо
1768
От тях Взети последните 24 часа / до 12.00 ч. 7 нови
От къде ......

7- НА КОНТАКТНИ ЛИЦА –ГР.КОЗЛОДУЙ

Брой получени резултати до момента 1761
Брой положителни, с натрупване ОБЩО 84 ЗА ОБЛ.ВРАЦА, ОТ ТЯХ
–
–
–

Брой резултати, които се чакат
Издадени предписания на контактни на
потвърдени случаи, в т.ч. и по Б.известия с
натрупване
Общ брой под карантина, с натрупване
Общ брой под карантина, оставащи
Диагностирани за домашно лечение

57 ИЗЛЕКУВАНИ
25 АКТИВНИ
2 ПОЧИНАЛИ

7
466

4397
62
16

Новите 6 обявени случаи за 03.08.2020г. в обл.Враца са както следва :
1. Мъж на 79 г. от гр.Мездра - касае се за лице, хоспитализирано и съобщено с бързо
известие от СБАЛПФЗ-Враца; Случаят в рамките на същия ден е и получен потвърдителен
резултат на ПСР лаборатория в гр.Враца;
2. Жена на 78 г. от гр.Мездра - касае се за лице, хоспитализирано и съобщено с бързо
известие от СБАЛПФЗ-Враца; Случаят в рамките на същия ден е и получен потвърдителен
резултат на ПСР лаборатория в гр.Враца;
От започнатите еп.проучвания по двата случая е установено,че се касае за домашно свързани
лица, които по повод на опаквания са потърсили медицинска консултация в СБАЛПФЗ-Враца.
Нямат данни за контакт с вече потвърдени случаи и/или завърнали се от чужбина. В момента се
предприемат действия за установяване на техните контактни лица и съответните
противоепидемични мерки във връзка с това;
3. Жена на 42 години от гр.Мездра , диагностициран случай за домашно лечение и
медицинско наблюдение.Безсимптома , изследвана по желание;
4. Мъж на 46г. от гр.Мездра , диагностициран случай за домашно лечение и медицинско
наблюдение.Безсимптомен , изследва се по желание;
От започнатите еп.проучвания по двата случая е установено,че се касае за домашно свързани
лица, живущи в едно домакинство; Няма данни за контакт с вече потвърдени случаи и/или
завърнали се от чужбина. На двете лица са вече са издадени предиписания за дом.карантина и
се установяват техните контактни лица;
5. Жена на 42 години от гр.Мездра, диагностициран случай за домашно лечение и
медицинско наблюдение.Безсимптома, изследва се по желание по повод данни за контакт
с потвърден случай в домашна среда от гр.София. Предприети са съответните изолационни
мерки спрямо лицето, както и за вече установените домашните контактни лица в гр.Мездра;
6. Мъж на 43 години от от гр.Мездра - касае се за лице, хоспитализирано и съобщено с бързо
известие от СБАЛПФЗ-Враца; Случаят в рамките на същия ден е и с получен потвърдителен
резултат на ПСР лаборатория в гр.Враца и установени домашни контактни . Епидемичното
проучване продължава.

