http://www.rz.government.bg/bg/

Страница 1

Областна администрация Разград

27.01.2022 | АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 27.01.2022 Г.
Нови 61 доказани случая на COVID-19в област Разград

Нови 61 доказани случая на COVID-19са регистрирани в област Разград на 26.01.2022 г.
Това съобщиха от РЗИ-Разград. В Разград те са 30, а в Исперих – 3. По 2 установени случая
има в Гецово, Мортагоново, Осенец, Ясеновец, Чудомир и Цар Калоян. По 1 са заболелите в
Балкански, Киченица, Недоклан, Просторно, Раковски, Стражец, Кубрат, Беловец, Бисерци,
Севар, Делчево, Лудогорци, Подайва, Веселина, Брестовене и Кривица.

На 26.01.2022 г. има 1 починал от COVID-19в областта и той е от Острово.

Активните случаи в областта са 488. На домашно лечение са 425, а хоспитализираните са
63. Под карантина са поставени 1174 човека.
Заболеваемостта в област Разград за периода 13.01.2022 г. – 26.01.2022 г. е 655 души или
596,48 на 100 000 население.
На 26.01.2022 г. срещу COVID-19в областта са се имунизирали 285 човека.
Обобщена справка за поставените под карантина в областта към 27.01.2022 г.:
НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград - поставени под карантина:
За 4 дни, считано от 24.01. до 27.01.2022 г. включително – 24 ученици от 11
клас, контактни на съученик.
За 3 дни, считано от 25.01. до 27.01.2022 г. включително – 20 ученици от 10
„А“ клас, контактни на съученик.

ДЯ № 5 „Звездици“ гр. Разград - поставени под карантина за 5 дни, считано от
26.01. до 30.01.2022 г. включително – 12 лица, от тях: 11 деца и 1 служител от
персонала, контактни на служител.

ДГ № 8 „Райна Княгиня“ гр. Разград - поставени под карантина за 6 дни,
считано от 26.01. до 31.01.2022 г. включително – 14 лица, от тях: 11 деца и 3
служители, контактни на потребител.

ДГ „Първи юни“ гр. Исперих - поставени под карантина за 7 дни, считано от
24.01. до 30.01.2022 г. включително – 7 деца, контактни на дете.
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ОУ „Никола Икономов“ гр. Разград - поставени под карантина за 7 дни,
считано от 24.01. до 30.01.2022 г. включително – 18 лица, от тях: 16 деца и 2
служители от персонала, контактни на служител.

