Информация за периода 06.01.2022 - 12.01.2022 г.
За област Варна, за 14-дневен период, към дата 12.01.2022 г.,
коефициентът на заболяемост е 985,5 на 100 000 население, а днес е 1027,6
на 100 000 население.
Общ брой положителни лица с COVID-19 за периода – 2917, за днес 465.
Брой починали за периода – 50 (общият брой е 2331), като за
последното денонощие са регистрирани 8 лица, починали с COVID-19.
Медицински специалисти, регистрирани с положителен резултат за
COVID-19 - общо 23, от които: лекари – 6, специалисти по здравни грижи
– 7 и друг медицински персонал - 10.
Към 9.00 ч. днес в лечебните заведения на територията на Варненска
област има общо 288 заети (259 за неинтензивно и 29 за интензивно) и 239
свободни легла (211 за неинтензивно, (от които 8 за деца) и 28 за интензивно
лечение за възрастни) за лечение на COVID-19. Всичко разкритите легла са
527, от които 470 за неинтензивно (460 за възрастни и 10 за деца) и 57 за
интензивно лечение. За периода в лечебните заведения на варненски регион
са приети с ковид 206 лица, от които 26 са ваксинирани с пълен
ваксинационен курс (15 с Пфайзер, 3 Astra Zeneca, 3 Janssen и 1 Moderna) и
2 с незавършен ваксинационен курс с ваксината Пфайзер с поставена само
1ва доза.
За периода на територията на област Варна са карантинирани 44 класа
в 28 училища и 7 групи в 7 детски заведения. В присъствена форма на
обучение са учениците от 125 училища, два Центъра за деца със специални
образователни потребности и Френския лицей. От изследваните 37 067
ученици 37 са с положителен резултат. Общо 4 760 са учениците, които се
обучават присъствено със сертификати за ваксинация, преболедуване и
наличие на антитела. Само в община Вълчи дол до момента са се обучавали
присъствено 715 деца без да са правени бързи антигенни тестове поради
ниската заболеваемост в общината. Изследвани са 1669 педагози, при които
има 6 с установен положителен резултат. Седем положителни резултата има
и при тестваните 777 лица от непедагогическия персонал.
В информационната система, модул „МОН-лица под карантина“, са
въведени 438 положителни лица, от които 86 са персонал в училища и
детски заведения и 352 деца от 2 до 18 годишна възраст.

От началото на кампанията 276 000 са поставените дози от различните
видове ваксини, общо ваксинираните лица с втора доза са 106 446, а с трета
доза – 29 241.
За периода 06 - 12.01.2022 г. са поставени общо 11 957 дози, от които
с първа доза са ваксинирани 2131 лица (1292 с Пфайзер, 62 с Модерна и 777
с Янсен), с втора на Пфайзер и Модерна общо 1891, а с с трета доза – 7935.
Продължава организацията за прилагане на педиатрична ваксина
срещу COVID-19 Comirnaty в трите временни имунизационни кабинети: в
РЗИ-Варна, ДКЦ-4-Варна и ЦСМП-Варна. За периода са ваксинирани 58
деца на възраст от 5 до 11 години, а общо от началото на прилагането на
педиатричната ваксина са 109.
Общо 1279 са ваксинираните лица в изнесените имунизационни
пунктове. От тях в търговски обект „Метро“ – 447, търговски обект
„Технополис“ – 156, Делта Планет МОЛ – Варна – 237, Гранд МОЛ-Варна
– 342, Солвей Соди-Девня - 68 и 29 в домове на трудно подвижни хора.
През почивните дни продължава ваксинирането в търговски обекти
„Метро“, „Технополис“, Гранд МОЛ и Делта Планет МОЛ – Варна. Във
всички пунктове се извършват имунизации с Пфайзер, Модерна и Янсен.
Ваксината Vaxzevria на Astra Zeneca ще се поставяна само в
имунизационния кабинет на РЗИ-Варна след предварително записване на
тел 0885-003-992 и сформиране на група от 10 лица.
Извършени са 2917 епидемиологични проучвания на лица с
положителни PCR тестове и бързи антигенни тестове от служители на РЗИВарна.
Служители на отдел ДЗК и отдел ОКМД са включени в графика на
Летище Варна. За периода са пристигнали 4054 пътника. Връчени са 1631
бр. Предписания за поставяне под 10 дневна карантина на лица пристигащи
на територията на България. 360 пътника са представили отрицателни
резултати от РСR и антигенни тестове за COVID-19. 28 пътника са
представили документ за преболедуване на COVID-19. 835 пътници са
представили документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID19. За отчетният период са пристигнали 249 деца под 12 годишна възраст.
Два документа ( документ за ваксинация и РСR, или за преболедуване и
РСR) са представили 940 пътника. Транзитно са преминали 11 пътника.
За периода от 4.01. 2022 г. до 9.01.2021 г. служители на РЗИ –Варна,
МВР – Варна, ОДБХ – Варна и Общинска администрация са извършили 893
проверки на заведения за обществено хранене, търговски обекти, обекти с
обществено предназначение, лечебни заведения, бензиностанции и други.

РЗИ – Варна: 26 проверки, от които 8 заведения за обществено
хранене, 3 търговски обекта и 15 обекта с обществено предназначение.
МВР – Варна: -374 проверки, от които 42 заведения за обществено
храненe, 103 търговски обекта, 44 нощни заведения, 20 обекта с обществено
предназначение, 5 лечебни заведения и 160 други (бензиностанции, градски
транспорт).
ОДБХ – Варна: 78 проверки, от които 18 проверки на заведения за
обществено хранене и 60 търговски обекта
Общински администрации: 415 проверки, от които 26 на заведения за
обществено хранене, 238 търговски обекта, 32 обекта с обществено
предназначение, 1 лечебно заведение и 118 други обекти (бензиностанции и
други).
Извършени са 56 съвместни проверки на МВР, РЗИ и Общински
администрации (вкл.и районните кметства на гр.Варна) на 17 заведения за
обществено хранене, 38 търговски обекта и 1 обект с обществено
предназначение
Издадени са общо 114 Предписания, протоколи и разпореждания и са
съставени 4 Акта в заведения за обществено хранене и търговски обект.
За периода от ЦСМП – Варна са извършени следните дейности:
Лица, получили медицинска помощ – 1193 бр.:
- изпълнени повиквания – 1082 бр.;
- амбулаторни прегледи – 111 бр.
Хоспитализирани лица - 401 бр.
Обслужени пациенти с COVID-19 и съмнителни за COVID-19 – 233
бр.
Хоспитализирани пациенти с COVID-19 – общо 113, от които в:
- УМБАЛ „Света Марина“ – 74 бр.;
- МБАЛ „Св. Анна“ – 31 бр.;
- МБАЛ - Варна към ВМА – 6 бр.;
- МБАЛ Еврохоспитал – 1 бр.;
- МБАЛ Царица Йоанна-Провадия – 1 бр.
Извършени бързи антигенни тестове – 183 бр., от които 70 броя
положителни.
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