Данни включително 04. 08. 2020 г.
Брой проби:
Общо
1806
От тях Взети последните 24 часа / до 12.00 ч. 38 нови
От къде ......

1- контрола на (+) случай гр.Враца
12 - контактни лица -гр.Мездра
25 - ДСХ – Мездра – по разпореждане на МЗ

Брой получени резултати до момента 1793
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

13
477

4408
67
16

За 04 .08.2020г. в Единния Информационен портал и съгласно Единната информационна
система няма регистрирани нови случаи от обл.Враца ;
Отделно от това късния следобед на 04.08.2020г. в РЗИ-Враца постъпи информация за два
потвърдени случая както следва :
1. Бързо известие от СБАЛПФЗ-Враца за хоспитализиран потвърден случай на мъж на 63 г.
От започналото проучване се установи,че лицето е с настоящ адрес по местоживеене в
обл.Видин и само по адрес на месторабота-гр.Мездра. Установени са също неговите
домашно свързани контактни лица, едно в гр.Мездра с издадено предписание за карантина
и две живущи в обл.Видин и обл.София, за което е подадена информация в съответните
РЗИ за предприемане на действия по компетентност. В рамките на днешния ден
еп.проучване продължава за доуточняване на контактни в работна среда и предприемане
на съответните противоепидемични мерки;
2. Вторият случай е мъж на 36г. от гр.Козлодуй , пробонабран от РЗИ-Враца като подадено
контактно лице от работна среда на вече потвърден случай. По повод на получения (+)
резултат веднага бе започнато проучване –безсимтомен, няма домашни контактни лица,
карантината ще бъде гр.Съединение,за което е уведомена РЗИ-Пловдив.
Очакваме описаните по-горе лица до края на 05.08.2020 да бъдат добавени в Единната
информационна система от съответните ЛЗ /лаборатории и в последствие обявени от
Единния Информационен портал като нови 2 случаи за обл.Враца

