РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас
гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120
e-mail:rzi@rzi-burgas.com

тел.:056/ 807302, факс 056/ 816261
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Информация по заповед № РД-104/17.08.2020 г. на директора на РЗИ-Бургас
за предоставяне на достъп до общестевна информация

I.
1.1.

През периода м .март 2020 г.- 10.08.2020г. на територията на област Бургас с PCR тест
са изследвани 10 438 лица. Информацията, която изисква РЗИ-Бургас от лабораториите на
територията на областта е седмична.
1.2. За периода м. март 2020 г.- 10.08.2020г. на територията на областта са регистрирани
373 случая на COVID 19. – приложена справка в табличен вид по месеци.
2.1. Брой излекувани от хоспитализираните-32. Справката по месеци е приложена в табличен
вид.
2.2. Брой излекувани в извънболнични условия -236. Справката по месеци е приложена в
табличен вид.
2.3. Брой излекувани в извънболнични условия, без специално лечение- няма данни от
личните лекари
3.1. Брой смъртни случая в болнични условия -2
3.2. Брой смъртни случая в извънболнични условия-0
Приложена справка в табличен вид по месеци.
4. РЗИ няма информация и не води статистика за брой извършени аутопсии.
II. Обявени грипни епидемии:
През 2018г. – На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на
заболели от ОРЗ и грип и достигане на епидемични стойности на заболяемост, с решение на
Регионалния щаб за борба с Грип и ОРЗ през периода 24.01.18г.-05.02.2018г. на територията
на област Бургас е обявена грипна епидемия.
През 2019г. при същите условия в областта е обявена грипна епидемия през периода
15.01.2019г.-01.02.2019г.
През 2020г. на база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели
от ОРЗ и грип и достигане на епидемични стойности на заболяемост, с решение на
Регионалния щаб за борба с Грип и ОРЗ в област Бургас са обявени грипни епидемии през
периода 25.01.20г.- 06.02.20г. и от 03.03.20г. до12.03.2020г.

Таблица№1

COVID - 19

Брой заразени

Брой
излекувани в
дома

Брой
излекувани в
ЛЗ

Брой смъртни
случаи в ЛЗ

Брой смъртни
случаи в дома

Март 2020 г.

21

0

-

-

-

Април 2020 г.

27

9

4

1

-

Май 2020 г.

5

19

7

-

-

Юни 2020 г.

64

7

7

1

-

Юли 2020 г.

212

144

8

-

-

общо

329

179

26

2

0
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