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Областна администрация Разград

03.09.2021 | Област Разград вече е в червената зона
Заболеваемостта в област Разград за последните две седмици е 206,7 на 100 000 души
население, което я поставя в червената зона. Това обяви днес на проведеното онлайн
заседание на Областния щаб за борба с коронавируса директорът на РЗИ-Разград д-р Ася
Генева. Тя уточни, че в областта има само две свободни интензивни легла за лечение на тежки
случаи на COVID-19, като едното е в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград, а другото в МБАЛИсперих. „В областния център са разкрити 62 легла за болни от COVID-19без усложнения,
като са заети 43. Има и 5 интензивни легла, като са заети 4 от тях. В Исперих има 24 легла за
болни без усложнения, като са заети 22. От 5 интензивни легла там вече са заети 4. В Кубрат
леглата са 5, като са заети 2. Там няма такива за интензивно лечение", заяви д-р Генева.
Според нея напоследък има засилен интерес към имунизиране срещуCOVID-19. През първата
седмица на август са били поставени 955 дози ваксина, през втората са 1100, а през четвъртата
вече – 1426 дози. Тя уточни, че ваксинацията в областта е под средното ниво за страната – 30
срещу 33,79 % за първа доза. При поставени 2 ваксини съотношението е 14 на 100 в Разградско
срещу 17 на 100 в страната. Само 9 човека от ваксинираните в региона са заболели, като при
всички инфекцията е преминала леко и без усложнения, уточни д-р Генева. Според нея това
доказва ефикасността и безопасността на ваксините. Директорът на РЗИ призова хората да се
имунизират.
Директорът на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ д-р Гечо Жеков съобщи, че днес в болницата са
били доставени сериозни количества кислород. Недостигът му се бе очертал като проблем в
цялата страна, но вече всичко е наред и няма основания за тревога, добави той.
Д-р Генева апелира към общините в областта да упражняват по-строг контрол на местата,
където се събират повече хора. Тя добави, че местната власт има достатъчно правомощия за
това, но не ги използва.
Началникът на РУО-Разград Ангел Петков съобщи, че училищата в областта се готвят
учебната година да започне с присъствено обучение. Според него ремонтите са приключили
навсякъде и има достатъчно дезинфектанти и защитни средства. Петков обяви, че над 500
преподаватели в региона са се ваксинирали, но при помощния персонал броят им е едва 174
човека.
В края на заседанието Областният кризисен щаб прие три решения:
1. Поради влошаващата се епидемична обстановка в област Разград и съседните области да се
спазват стриктно въведените със заповед на Министъра на здравеопазването и влизащи в сила
от 07.09.2021 г. противоепидемични мерки и ограничения.
2. Предвидените на и след датата 07.09.2021 г. събития с обществен характер /празници,
панаири, концерти, фестивали и др./ следва да бъдат отложени или отменени. Решението се
отнася и за Есенния панаир в Разград.
3. Предварително предвидените до 07.09.2021 г. събития с обществен характер /празници,
панаири, концерти, фестивали и др./, както и седмичните пазари, може да се провеждат само
при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

