Информация за разпространението на COVID-19 в област Шумен
за 25 ноември 2021 г.

39 са новодиагностицираните с COVID-19 в област Шумен, при установени 2 569 нови
случаи в страната за изминалото денонощие.
От тях 21 са жени, а 18 са мъже и са на възраст от 15 г. (момиче от Шумен) до 84 г. (жена от
Шумен).
По настоящ адрес на регистрирани през последното денонощие 19 са жители на град Шумен,
6 от Нови пазар, 3 от Царев брод, 2 от Черенча и по 1 от Велики Преслав, Звегор, Имренчево, Никола
Козлево, Осмар, Риш, Ружица, Смядово и Янково.
Най-много (12 души) диагностицирани с COVID-19 за вчера са лицата на възраст от 40 г. до
49 г. Останалите лица се разпределят във възрастовите групи: до 19 г. – 1 лице; от 20 г. до 29 г. – 2
лица; от 30 г. до 39 г. – 4 лица; от 50 г. до 59 г. – 5 лица; от 60 г. до 69 г. – 7 лица; от 70 г. до 79 г. и от
80 г. до 89 г. – по 4 лица.
По данни на Единния информационен портал потвърдените случаи на коронавирус от
началото на пандемията за областта са 14 342.
Вчера от Шуменската болница са изписани 21 пациента, а приетите са 10. Няма починали
лица за изминалото денонощие.
Към 00,00 ч. на 25 ноември общият брой на пациентите, настанени в COVID отделенията на
МБАЛ – Шумен са 153, от които 137 са с доказан COVID-19, а 16 души чакат резултат.
В Детско отделение се лекуват 3 деца - вчера е изписано момиченце на 3 г.
В сектора за лечение на пациенти с COVID-19 към Комплексния онкологичен център
хоспитализирани са 14 пациента. В МБАЛ – Шумен с адрес в гр. Нови пазар към момента са 28
пациенти за лечение.
В отделението за интензивни грижи са настанени шест пациента, от които пет са интубирани.
Имунизационна кампания
Общо 66 019 са поставените дози от ваксините срещу коронавирусната инфекция към
момента за областта, като 375 от тях са приложени през изминалото денонощие.
Броят на лицата със завършен ваксинационен курс е 33 790, а лицата с поставена бустерна
доза вече са 1 294.
Извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки от РЗИ – Шумен
11 са съвместните проверки от инспектор на РЗИ – Шумен и служител на ОД МВР гр. Шумен
за вчера, като са проверени 8 търговски обекта, 2 заведения за бързо обслужване и 1 център за
обслужване на клиенти в гр. Шумен.
Останалите екипи здравни инспектори са извършили 12 проверки в обекти с обществено
предназначение и 4 в друг вид обекти на територията на област Шумен.

