Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен
за седмицата от 14 ноември до 20 ноември 2022 г.

Към 21 ноември в областта е регистрирана заболеваемост 43 на 100 000 души за 14-дневен
период. Седмица по-рано е била 55 на 100 000 души.
Задържа се броят на лицата в област Шумен, регистрирани в Единния информационен
портал с положителен резултат за COVID-19 на седмична база.
38 са лицата с положителни резултати за COVID-19, регистрирани за периода от 14 до 20
ноември, като за предходната седмица са били 35 души.
Общият брой диагностицирани лица с коронавирусна инфекция в област Шумен от
началото на пандемията е 25 057. Поставени под карантина са 43 лица от областта.
Момче на 4 м. от с. Косово е най-малкият с доказан положителен резултат за коронавирус
през седмицата, а най-възрастни са две жени на 85 г. от Шумен и Илия Блъсково.
21 жени и 17 мъже са новодиагностицираните лица с COVID-19 за изминалата седмица,
като 23 от тях са от Шумен. Останалите 15 лица са от населени места в областта.
Най-много от диагностицираните с COVID-19 лица са във възрастовата група от 70 г. до
79 г. – 13 лица. По възрастови групи останалите лица се разпределят: до 19 г. – 1 лице; от 20 г. до
29 г. – 1 лице; от 30 г. до 39 г. – 2 лица; от 40 г. до 49 г. – 3 лица; от 50 г. до 59 г. – 6 лица; от 60
г. до 69 г. – 10 лица и от 80 г. до 89 г. – 2 лица.
По дата на диагностициране и настоящ адрес на лицата разпределението на новите
случаи е както следва:
14 ноември (понеделник) – 12 души (8 жени и 4 мъже) на възраст от 39 г. до 76 г. От
Шумен са 5 души; 3 от Велики Преслав и по един от Дибич, Капитан Петко, Смядово и Троица.
15 ноември (вторник) – 7 души (2 жени и 5 мъже) на възраст от 4 м. до 85 г., които са
жители на Шумен – 2 души и по един от Илия Блъсково, Косово, Крива река, Кюлевча и Пет
могили.
16 ноември (сряда) – 6 души (4 жени и 2 мъже) на възраст от 51 г. до 76 г., като
регистрираните за деня лица са от 4 души от Шумен и по един от Велики Преслав и Нови пазар.
17 ноември (четвъртък) – 5 души (3 женa и 2 мъже) на възраст от 36 г. до 85 г., като 4
души са от Шумен и един от Кълново.
18 ноември (петък) – 7 души (4 жени и 3 мъже) на възраст от 21 г. до 78 г., които са жители
на Шумен – 6 души и от Изгрев – 1.
19 ноември (събота) – 1 мъж на 72 г. от Шумен.
20 ноември (неделя) – няма регистрирани лица
Информация за потвърдени случаи c COVID-19 в организирани детски колективи
Под карантина като контактни лица на положителен за COVID-19 случай са поставени
деца от детска градина в гр. Шумен.
Обстановката в МБАЛ – Шумен
През изминалата седмицата са починали в шуменската болница един мъж на 56 г. и жена
на 85 г., които са с доказана коронавирусна инфекция.
Към 00,00 ч. на 21 ноември, пациентите, които са на лечение с COVID-19 в МБАЛ –
Шумен са 11. В отделението за интензивни грижи няма настанени пациенти.

За седмицата от 14 до 20 ноември са приети 11 пациенти, от които и две деца на 1 м. и на
3 м. (за предходния период са били приети 12 пациенти).
Броят на изписаните пациенти за седем дни е 12, като за предходната седмица са били 15
души.
Имунизационна кампания
56 дози от ваксините срещу COVID-19 са поставени в областта през изминалата седмица,
като за предходния период са били 57.
От ваксинираните 56 лица за седмицата – едно лице е с поставена първа доза, на пет души
е поставена втора доза от ваксините срещу COVID-19. На 50 лица е приложена допълнителна
(бустер) доза. От тях с първи бустер са 9, с поставена втора допълнителна доза са 40 и на едно
лице е поставена и трета допълнителна доза.
Към 21 ноември ваксинираните лица в областта са 94 153 души, от които със завършен
ваксинационен курс са 40 976 лица. С поставена бустерна доза са 18 352 души, а с бустер с
адаптирана ваксина са 954.

