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There are no translations available.
Към този момент, епидемиологичната ситуация в Ямболска област е спокойна. Д-р
Валентин Вълчев – зам. директор на МБАЛ „Свети Панталеймон“, докладва, че към този
момент в болницата има пет души с коронавирусна инфекция. „Има достатъчно защитни
средства, към този момент ситуацията при нас е под контрол.“, добави още д-р Вълчев.

От Регионална здравна инспекция Ямбол, съобщиха, че на територията на областта има
31 души положителни за Ковид-19, които са на домашно лечение. Двадесет и шест от
тях за в община Ямбол, по двама в „Тунджа“ и Стралджа, и един в Елхово.

„Упражняването на контрол при спазване на противоепидемичните мерки ще се засили
от контролните институции. Ситуацията в областта е спокойна, на този етап няма място
за притеснение. Призовавам всички граждани да бъдем отговорни, към себе си и към
останалите!“, каза Димитър Иванов, областен управител на Област Ямбол и
председател на Областен медицински съвет.

Съгласно заповед на Министерство на здравеопазването от 10 юли, не се разрешават
посещенията на закрито в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и
други подобни нощни заведения за развлечения. Посещенията в тези обекти на открито
се допускат при заетост до 50 % от общия капацитет на заведенията и при спазване на
въведените противоепидемични мерки. На основание същата заповед не се разрешават
групови празненства с присъствие над 30 души на открито и на закрито (в т.ч. сватби,
балове, кръщенета и др.).
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Здравният министър разпорежда още всички колективни и индивидуални спортни
мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, за всички възрастови групи, на
открито и на закрито, да се провеждат без публика.

Всички прояви и събития следва да се организират при засилен предварителен и текущ
контрол. Областните щабове, кметствата и областните администрации създават
необходимата организация за контрол по спазване на въведените мерки на територията
на страната, като могат да въвеждат и допълнителни такива при отчитане на
спецификата и данните за разпространението на COVID-19 в съответните населени
места.
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