Данни включително до 27. 07. 2020 г.
Брой проби:
Общо
1692
От тях Взети последните 24 часа / до 12.00 ч. 22 нови
От къде ......

16 – ПЕРСОНАЛ ДГ- ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО-ВРАЦА ПО
РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МЗ
6 – КОНТРОЛИ НА ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ С ИЗТИЧАЩА
КАРАНТИНА

Брой получени резултати до момента 1678
Брой положителни, с натрупване ОБЩО 66 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

51 ИЗЛЕКУВАНИ
13 АКТИВНИ
2 ПОЧИНАЛИ

16
423

4343
65
10

* Новите 4 случаи са както следва :
Мъж на 32 г. с адрес по местоживеене в гр.София, и посочен карантинен адрес в с.Остров
Мъж на 56 г. от гр.Козлодуй - Диагностициран-домашно лечение; лицето е открито активно в
хода на епидемичното проучване като контактно на вече потвърден случай. Предприети са
изолационни мерки и за контактните от домашна среда;
Мъж на 55г. гр.Козлодуй - Диагностициран-домашно лечение; лицето е открито активно в хода
на епидемичното проучване като контактно на вече потвърден случай. Предприети са
изолационни мерки и за контактните от домашна среда;
Жена на 73г. от с.Попица – от започнатото епидемично проучване е установено, че от
07.07.2020г. лицето се намира в обл.София ( гр.Костинброд) и към момента същото е
хоспитализирано в V-та градска болница –София. Няма близки контактни лица на територията
на обл.Враца през последните 20 дни.
Епидемичните проучвания по случаите продължават;
** Относно втория регистриран случай на починал болен - става въпрос за жена на 71 г. с
постоянен адрес гр. Мездра , хоспитализирана по друг повод във ВМА-София, където е била и
потвърдена. Случаят е със завършено епидемично проучване. За установените 4 контактни
лица на територията на община Мездра са предприети своевременни изолационни мерки.

