Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен
за седмицата от 25 юли до 31 юли 2022 г.

РЗИ – Шумен ежедневно проследява нивото на заболеваемостта от COVID-19 на
територията на областта, интензивността на епидемичното разпространение, тенденцията при
промяната на броя и възрастовата структура на лицата, при които се налага лечение в лечебно
заведение за болнична помощ, както и динамиката в броя на пациентите, нуждаещи се от
интензивни грижи поради влошаване на здравословното състояние и/или настъпили
усложнения.
За периода от 4 юли до 31 юли 2022 г. общият брой лица с доказан положителен резултат
в област Шумен са 467 души – през седмиците от 4 до 10 юли и от 11 до 17 юли са били
съответно 65 лица и 63 лица. Над два пъти се покачва броят им в седмицата от 18 до 24 юли
(149 лица) и за последната седмица на месеца (от 25 до 31 юли) броят е 190 лица.
Поради повишената заболеваемост от COVID-19, която с днешна дата е 202,5 на 100 000
души за 14-дневен период (преди седмица тя беше 125 на 100 000 души), както и с навлизането
на региона в Етап I от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19,
от днес, 1 август, се въвеждат временни противоепидемични мерки за територията на Шуменска
област.
Всички лица, с изкл. на деца до 6-годишна възраст, са длъжни да имат поставена защитна
маска за лице за еднократна или многократна употреба (като се спазват установените правила
за правилната им употреба) когато са в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, дрогерии,
както и в транспортни средства за обществен превоз (автобуси, таксиметрови автомобили) и в
специализирани институции за предоставяне на социални услуги. В търговските обекти и/или
обектите с обществено предназначение, както и на откритите обществени места, на които има
струпване на хора и не са от едно семейство/домакинство, всички лица са длъжни да спазват
физическа дистанция от 1,5 м.
Противоепидемичните мерки в областта са в сила до 31 август, като с пълния текст на
заповедта може да се запознаете на интернет-страницата www. rzi-shumen.net.
Продължава покачването на броят на регистрираните нови случаи на седмична база в
област Шумен в сравнение с предходния период.
190 лица с положителни проби за COVID-19 са регистрирани в Единната информационна
система за седмицата от 25 до 31 юли, като за предходната седмица са били 149 души.
От началото на пандемията, общият брой диагностицирани лица с коронавирусна
инфекция в област Шумен е 23 654.
Бебе на 1 м. от Смядово е най-малкият с доказан положителен резултат за коронавирус
през седмицата, като са регистрирани общо седем деца до 1 г. през седмицата.Най-възрастна е
жена на 93 г. от Шумен.
Новодиагностицираните с COVID-19 лица за седмицата от 25 юли до 31 юли се
разпределят по пол на 111 жени и 79 мъже.
Най-много от диагностицираните с COVID-19 лица са във възрастовата група от 50 г. до
59 г. – 40 лица.

По възрастови групи останалите лица се разпределят: до 19 г. – 19 лица; от 20 г. до 29 г.
– 18 лица; от 30 г. до 39 г. – 17 лица; от 40 г. до 49 г. – 35 лица; от 60 г. до 69 г. – 35 лица; от 70
г. до 79 г. – 20 лица; от 80 г. до 89 г. – 5 лица и над 90 г. – 1 лице.
От регистрираните 190 души през изминалата седмица, жители на Шумен са 96, а
останалите 94 са от областта.
По дата на диагностициране и настоящ адрес на лицата разпределението на новите
случаи е както следва:
25 юли 2022 г. (понеделник) – 41 души (24 жени и 17 мъже) на възраст от 2 м. до 82 г.,
които са жители на Шумен – 15 души, от Нови пазар – 6 души, от Велики Преслав – 4 души, от
Васил Друмев и Драгоево – по 2 души и по един от Дойранци, Златар, Ивански, Крива река,
Кълново, Мараш, Пристое, Студеница, Тимарево, Троица, Тъкач и Черноглавци.
26 юли 2022 г. (вторник) – 50 души (31 жени и 19 мъже) на възраст от 2 м. до 93 г., от
които 29 души са от Шумен, 5 от Смядово, 3 от Велики Преслав и по двама от Драгоево и
Мадара. Останалите 9 души са по един от Белокопитово, Васил Друмев, Венец, Дибич, Енево,
Каспичан, Лятно, Нови пазар и Студеница.
27 юли 2022 г. (сряда) – 35 души (22 жени и 13 мъже) на възраст от 1 г. до 74 г.
Регистрираните за деня са от Шумен – 18 души, от Велики Преслав и Нови пазар по 3 души, а
от Плиска и Смядово по 2 души. Останалите са по един от Дибич, Златна нива, Изгрев,
Каолиново, Каспичан, Коньовец и Салманово.
28 юли 2022 г. (четвъртък) – 31 души (14 жени и 17 мъже) на възраст от 1 м. до 80 г.,
които по настоящ адрес са от Шумен – 14 души, от Велики Преслав – 4 души и по един от Боян,
Драгоево, Загориче, Каравелово, Климент, Конево, Костена река, Кюлевча, Плиска,
Развигорово, Смядово, Средня и Черноглавци.
29 юли 2022 г. (петък) – 23 души (15 жени и 8 мъже) на възраст от 8 м. до 89 г., от които
15 са от Шумен; 2 от Нови пазар и по един от Браничево, Велики Преслав, Габрица, Риш, Стан
и Ясенково.
30 юли 2022 г. (събота) – 5 души (3 жени и 2 мъже) на възраст от 18 г. до 73 г., като 4 от
тях са от Шумен и един от Нови пазар.
31 юли 2022 г. (неделя) – 5 души са регистрирани, от които две жени и трима мъже на
възраст от 17 г. до 70 г., жители на Шумен, Църквица, Черноглавци, Нови пазар и Каспичан.
В област Шумен до момента под карантина са 249 лица. От РЗИ – Шумен се проследява
едно лице без общопрактикуващ лекар.
За седмицата от 25 юли до 31 юли са издадени 342 бр. предписания, от които 190 бр. са
на лица положителни на COVID-19 за 10 дневна домашна изолация и на 152 лица, контактни на
диагностицирани за коронавирус за 7 дневна карантина.
Обстановката в МБАЛ – Шумен
Към 00,00 ч. на 1 август пациентите, настанени за лечение с COVID-19 в шуменската
болница са 24, от които един пациент е настанен в отделението за интензивни грижи, но не е
интубиран.
За изминалата седмица са приети за болнично лечение в МБАЛ – Шумен 29 пациенти,
от които 14 деца. От тях две бебета на 2 м., три на 3 м., едно на 8 м., едно на 9 м., четири на 1
г., едно дете на 6 г., едно дете на 11 г. и едно дете на 15 г.
За предходната седмица приетите лица са били 14.

Броят на изписаните пациенти за седем дни е 24, от които и седем деца – две бебета на 2
м., две на 3 м., едно на 9 м., едно на 1 г. и едно дете на 11 г.
Изписаните пациенти за предходната седмица са били 17 души.
Две жени на 70 г. и 72 г. с доказана коронавирусна инфекция са починали през
изминалата седмица.
Имунизационна кампания
През изминалата седмица са поставени общо 310 дози ваксини срещу COVID-19. От тях,
първа доза е приложена на 17 души, втора – на 20 лица, а лицата с поставена допълнителна
(бустер) доза са 273 (с първи бустер са 71, а с поставена втора допълнителна доза – 202).
За периода 18 – 24 юли броят на поставените дози в областта е бил 341 дози.
Към 1 август ваксинираните лица в областта са 92 146 души, от които със завършен
ваксинационен курс са 40 876 лица. С поставена бустерна доза са 16 499 души, а с втори бустер
са 762 лица от областта.
РЗИ – Шумен напомня, че желаещите да си поставят допълнителна доза от ваксината
Moderna трябва да се запишат предварително на един от следните телефони:
- в РЗИ - Шумен: 054/800 719 или моб. тел. 0895 721057 (в работните дни от седмицата
от 8,30 ч. до 17,00 ч.)
- имунизационен кабинет на РЗИ – Шумен – 0895 721066 (в работните дни от 9,00 ч. до
13,00 ч.)

