Данни включително до 31. 07. 2020 г.
Брой проби:
Общо
1760
От тях Взети последните 24 часа / до 12.00 ч. 0 нови
От къде ......

Брой получени резултати до момента 1760
Брой положителни, с натрупване ОБЩО 76 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
17 АКТИВНИ
2 ПОЧИНАЛИ

0
457

4379
66
13

Новите 7 случаи за обл.Враца са:
1. Мъж на 21 г. от гр.Враца - безсимтомен , диагностициран за домашно наблюдение и
изолация; Започнато е епидемично проучване и са предприети противоепидемични и
изолационни мерки за лицето и за установените негови контактни от домашна и работна
среда;
2. Жена на 30 г. от гр.Враца – безсимптомна, диагностицирана за домашно наблюдение и
изолация ; случаят е активно издирен в хода на започнато на 31.07.2020г. проучване и е
епидемично свързан в работна среда с по-горе посоченото лице ; Контактните на жената в
домашна среда се уточнават и в рамките на деня ще им бъдат издадени предписания за
карантина;
3. Жена на 62 години от гр.Враца, хоситализирана в СБАЛПФЗ-Враца; започнато еп.проучване няма контактни в домашна и работна среда; Лицето преди хоспитализацията е съобщено с
бързо известие от личен лекар като възможен случай и пробонабрано доболнично от РЗИ;
4. Мъж на 80 г. от гр.Враца , хоситализиран в СБАЛПФЗ-Враца; започнато еп.проучване установени контактни в домашна среда и предприети изолационни мерки за тях;
5. Жена на 22 г. от гр.Мездра , хоситализирана в СБАЛПФЗ-Враца; започнато еп.проучване установени контактни в домашна среда и са предприети изолационни мерки .
6. Мъж на 21г. от с.Оселна - безсимптомен, диагностициран за домашно наблюдение и
изолация. Лицето живее и работи в друга област и само по Л.К. е от обл.Враца, където е
посочило и адрес за карантина ;
7. Мъж на 37 г. от с.Алтимир - безсимптомен, диагностициран за домашно наблюдение и
изолация. Лицето живее и работи в друга област и само по Л.К. е от обл.Враца, където е
посочило и адрес за карантина ;
Общо издадените предписания по горепосочените случаи за домашна карантина и за
хоспитализация към 31 .07.2020 са 17 бр./ в т.ч. на потвърдените случаи и на установените
техни контактни лица /. Днес, 01.08.2020г. на ново установени още 4 контактни лица се
изготвят и връчват предписания за домашна изолация ;

