Данни включително до 06. 08. 2020 г.
Брой проби:
Общо
1942
От тях Взети последните 24 часа / до 12.00 ч. 50 нови
От къде ......

2- контроли на (+) случаи гр. Козлодуй
7 - по Бързи известия -гр. Мездра
41 - ДСХ –Липница – по разпореждане на МЗ

Брой получени резултати до момента 1933
Брой положителни, с натрупване ОБЩО 89 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

61 ИЗЛЕКУВАНИ
25 АКТИВНИ
3 ПОЧИНАЛИ

9
488

4417
69
17

За 06 .08.2020г. в Единния Информационен портал и съгласно Единната информационна
система има обявени / регистрирани нови 4 случаи от обл. Враца :
1. Жена на 28 г. от гр. Мездра – безсимптомно , изследва се по желание. Започнато е проучване
– лицето дава данни за възможен контакт с потвърден случай в работна среда ( гр. Ботевград) .
За установените контактни в домашна среда са предприети изолационни мерки .
2. Мъж на 57 г. от гр. Враца – хоспитализиран случай в СБАЛПФЗ-Враца. По данни на
епидемичното проучване е приет на 03. 08. 2020 като съмнителен случай , а на 06.08. 2020 е с
(+) резултат ; За установените му до момента контактни са предприети изолационни мерки ;
3. Жена на 55г. от гр. Мездра – безсимптомно, здравен работник. Лицето е открито активно,
като контактно лице от работна среда в хода на започнато епидемично проучване на друг вече
потвърден случай, също здравен работник. До момента от общо 52 изследвани с ПСР контактни
лица, само 1 е потвърдено;
4. Мъж на 51г. от с. Крушовица – случаят от 06.08.2020 г. е с прехвърлен адрес на карантина в
обл. Враца. Касае се лице, което като контактно на потвърден случай от гр. Козлодуй е било
под карантина в с. Априлци , област Ловеч и след направеното му от РЗИ-Ловеч изследване с
ПСР проба на 04.08.2020 е с (+) резултат.

