
КЪМ 2-РИ АПРИЛ 2020 НАД 1 МИЛИОН ДУШИ 

ПО СВЕТА СА ДИАГНОСТИЦИРАНИ С COVID-19 

 

По света има над 1 милион диагностицирани случаи на коронавируса, 

сочат данни на АФП към 22 часа българско време, съобщени от държавите и 

Световната здравна организация, съобщи на 02.04.2020 БНР. 

 

Най-малко 1 000 036 инфекции са регистрирани в 188 страни, включително 51 718 

смъртни случаи, сочи статистиката. 

 

За общо 234 462 инфекции и 5607 починали се съобщава в САЩ, където се 

разпространява най-бързо. 

 

В Италия – най-тежко засегнатата страна по отношение на смъртните случаи, има 

115 242 случая и 13 915 починали. 

 

Испания съобщи за 110 238 инфекции 10 003 смъртни случая, а Китай, откъдето 

тръгна коронавирусът в края на миналата година, обяви 81 589 случаи и 3318 починали. 

Британският министър на здравеопазването Мат Ханкок обяви, че намеренията на 

правителството са до края на април да се правят по 100 000 теста дневно за коронавирус. 

Незабавно обаче последваха критики, че правителството се надява да излезе от 

карантината чрез използването на грешна стратегия. Жертвите на COVID-19 в 

Обединеното кралство са почти 3 000. 

 

56 989 са регистрираните с коронавирус във Франция, починалите са 4503. В 

страната са хоспитализирани около 26 000 души, като в интензивни отделения са 6399 – 

с 382 повече отколкото ден по-рано, но като цяло увеличението на случаите се забавя. 

В Румъния регистрираните заразени с коронавируса са 738, а починалите – 107. 

Румънският президент Клаус Йоханис заяви, че лекарите, медицинските сестри и друг 

персонал, който работи със заразените с коронавируса ще получат по 500 евро месечен 

бонус. 

 

Общият брой на заразените в Гърция достигна 1514 души , 53-ма са починали. 

Новорегистрираните случаи са 99 като 23 от тях са в Центъра за настаняване на бежанци 

и мигранти в Рицона, Централна Гърция. 

 

Сърбия обяви в средата на март извънредно положение, за да спре 

разпространението на коронавируса. В страната има 1171 потвърдени случая на COVID-

19, от които 31 с фатален край. Правителството на Сърбия отмени постановление във 

връзка с коронавируса, което фактически ограничаваше медиите да съобщават за 

пандемията, предаде АФП. Постановлението влезе в сила в сряда и даваше правомощия 

единствено на щаба за кризисен мениджмънт, ръководен от премиера Ана Бърнабич, да 

съобщава информация за ситуацията с COVID-19 в страната. Заради нарушаването му бе 

задържана журналистка в Нови Сад, което предизвика критики от опозицията и 

неправителствени организации. 

 

356 души достигна броя на починалите от корона-вируса в Турция. Общият брой 

на заразените с корона-вируса е 18 135 души, след като в последните 24 часа са отчетени 

нови 2456 заразени. 1101 души са в интензивни отделения, 783 от тях са на обдишване, 

415 са излекуваните пациенти. 



 

Смята се, че истинският брой на случаите на COVID-19 е по-висок, тъй като много 

страни тестват само хората с ясно изразени симптоми или пациенти, изискващи 

хоспитализация. 


