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161.48 %000 е заболяемостта в област Добрич към 04.01.22 г. на 14-дневна база
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=4029

14-дневната заболяемост в област Добрич към 04.01.2022 г. е 161.48 %000 (при
356,6%000 за страната), като има трайна тенденция същата да нараства ежедневно от
29.12.2021 год. Насам, съобщават от Регионална здравна инспекция Добрич. Оттам
допълват, че засега нивото се запазва ниско спрямо всички области в Североизточна
България.
За периода от 29.12.2021 г. до 03.01.2022 г. в област Добрич са регистрирани и
проучени общо 170 случая на COVID-19, 17 са хоспитализирани, 2 пациенти са преминали
през ОАИЛ. Сред регистрираните и проучени случаи на коронавирус за горепосочения
период има четирима учители, 9 ученици и три деца от детски заведения, посочват от
здравната инспекция. Карантинирани като контактни са 12 ученици от учебно заведение в
областта.
През посочения период общият брой изследвани с RT - PCR тестове и бързи антигенни
тестове за COVID-19 лица от областта в лаборатории в страната са 810, а общият брой на
поставените под карантина жители на областта е 215 души.
Директорът на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова споделя, че се има завишен интерес
към поставянето на ваксина срещу COVID-19. За времето от 29.12.2021 г. до 03.01.2022 г.
са били поставени общо 710 дози ваксина в областта, съобщи д-р Ангелова. Тя добави, че
всяка неделя работи имунизационния кабинет в магазин „Практикер" от 10.00 ч. до 14 ч. и
всеки желаещ може да се възползва, като не е необходимо предварително записване.
Търговската верига вече не предоставя ваучери, каза още д-р Ангелова и допълни, че
програмата за даване на ваучер е била валидна в рамките на предходната календарна
година. Тя напомни също, че тече записване и за имунизация на деца на възраст от 5 до
11 години срещу коронавирус. Родители, които имат желание, могат да запишат
предварително час, с цел оползотворяване на многодозовите флакони от педиатрична
ваксина в някой от имунизационните пунктове
МБАЛ-Добрич АД , ул. П. Хитов № 24, гр. Добрич, телефон за записване 0888476957;
ДКЦ I - Добрич ЕООД, ул. Д. Петков № 3, гр. Добрич, телефон за записване: 058
601474;
МЦ- I - Балчик ЕООД , ул. Зл. Петков № 1, гр. Балчик, област Добрич, телефон за
записване 0579 72866;
или на телефон 058 588 614 в РЗИ Добрич, откъдето ще бъде направено разпределение
към някой от имунизационните кабинети.
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