Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен
за периода 7 -12 септември 2021 г.

181 са новите случаи на коронавирус в област Шумен зa периода от 7 септември до 12
септември. За изминалата седмица са били 282 души, като тогава са отчетени за период от 8 дни.
Разпределението по пол на доказаните случаи за седмицата е: 107 жени и 74 мъже.
Най-много са новозаразените лица във възрастовата група от 60 г. до 69 г. – 40 души.
По възрастови групи останалите новозаразени се разпределят: от 40 г. до 49 г. – 31 души; от
50 г. до 59 г. – 29 души; от 70 г. до 79 г. – 27 души; от 30 г. до 39 г. – 23 души; от 20 г. до 29 г. - 16
души; под 19 г. – 8 души; от 80 г. до 89 г. – 6 души и над 90 г. – 1.
Сред положителните 181 случаи през седмицата – 99 са на жители от град Шумен, а останалите
са от областта.
Момченце на 8 м. от Ивански е най-малкият заразен с коронавирус, а най-възрастната е жена
на 94 години от Шумен.
По дни и населени места разпределението на новите случаи е както следва:
7.09.2021 (вторник) – 49 души (30 жени и 19 мъже) на възраст от 20 г. до 84 г. От тях 29 са от
Шумен, 3 от Смядово, 3 от Нови пазар, 2 от Суха река и по 1 от Велики Преслав, Ивански, Добри
Войников, Черна, Кълново, Хан Крум, Върбак, Климент, Дибич, Панайот Волов, Бяла река и Нова бяла
река.
8.09.2021 (сряда) – 43 души (26 жени и 17 мъже) на възраст от 8 м. до 84 г. От тях 24 са от
Шумен, 4 от Ивански, 3 от Нови пазар, по 2 от Каспичан и Могила. Останалите са от Пет могили,
Плиска,Смядово, Студеница, Тушовица, Царев брод, Чернооково и Бяла река.
9.09.2021 (четвъртък) – 45 души (26 жени и 19 мъже) на възраст от 1 г. до 82 г. От тях 24 са
Шумен, 4 от Венец, по 2 от Велики Преслав, Маломир, Стоян Михайловски, Тодор Икономово и
Конево. Останалите са по 1 от Борци, Върбица, Дренци, Ивански, Кочово, Мадара и Смядово.
10.09.2021 (петък) – 37 души (24 жени и 13 мъже) от 5 г. до 94 г. От тях 19 са от Шумен, 3 от
Върбица, по 2 от Илия Блъсково и Конево. Останалите са по 1 от Васил Друмев, Венец, Габрица,
Друмево, Живково, Ивански, Лозево, Маломир, Нови пазар, Памукчи и Плиска.
11.09.2021 (събота) – 4 души (1 жена и 3 мъже) от 27 г. до 62 г. От тях 2 са от Шумен и по 1 от
Велики Преслав и Имренчево.
12.09.2021 (неделя) – 3 души на възраст 39 г. до 63 г. от Шумен, Върбица и Венец.
Общо за област Шумен случаите с регистрирани положителни проби за COVID-19 в Единната
информационна система са 10 878 души. От началото на пандемията до сега починалите с коронавирус
в област Шумен достигнаха 652.
В област Шумен до момента са под карантина 664 лица.
Издадени са 527 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни им лица.

Имунизационна кампания
Към днешна дата са ваксинирани 50 493 души от Шуменска област, от които 25 129 са лицата
със завършен ваксинационен курс.
За периода 6-12 септември са поставени общо 1 303 дози ваксини.
Служители на РЗИ – Шумен са имунизирали и 23 души персонал на голяма фирма в гр. Шумен.
РЗИ – Шумен продължава да организира т.нар. „зелени коридори“ със свободен достъп до
ваксини срещу COVID-19 в общо 6 имунизационни кабинети за територията на областта. Графикът за

работа на ваксинационните пунктове се публикува своевременно на сайта на РЗИ – Шумен: www.rzishumen.net.
Имунизации се правят с всички налични ваксини в РЗИ – Шумен: „Пфайзер“ „Модерна“,
„Астра Зенека“ и „Янсен“.

Извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки от РЗИ – Шумен
Инспектори от РЗИ – Шумен продължават да извършват засилени проверки по спазване
заповедите на министъра на здравеопазването. В часовете след 21 ч. в края на работната седмица и по
време на почивните дни, екипите са проверили 12 обекти на територията на гр. Шумен.
През седмицата от 7 септември до 12 септември проверките на инспектори на РЗИ – Шумен са
104, като 2 от тях са следствие на получени сигнали. Проверени са: 25 юридически лица, 20 хранителни
магазини, 16 училища, 11 ресторанти, 9 детски ясли и градини, 7 заведения за бързо обслужване, 5
питейни заведения, 4 физически лица, 3 игрални зали и 2 университета. По 1 проверка има и в къща за
гости и транспортно средство.
Извършени са и 5 проверки за спазване на задължителната карантина в община Велики Преслав.

