
РЕКОРДНИ 52 000 НОВИ ИНФЕКЦИИ С СOVID-19 СА РЕГИСТРИРАНИ 

ЗА ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ В САЩ 

 

Рекордни 52 000 нови инфекции с коронавирус бяха регистрирани за едно 

денонощие в Съединените щати, показват данните на Университета „Джонс Хопкинс“. С 

тях общият брой на заразените в САЩ става близо 2 700 000. 706 са смъртните случаи в 

страната, с което общият брой на починалите пациенти с СOVID-19 е малко над 128 000.  

Увеличава се и броят на настанените в болница пациенти в няколко големи града, в това 

число Хюстън, Тексас и Феникс, Аризона, съобщи БНР на 02.07.2020 г.  

 

Ръстът на нови зарази принуди няколко щата да спрат разхлабването на 

ограничителните мерки. В Лос Анджелис, Калифорния, беше забранено посещаване на 

ресторанти на закрито, спрени са някои услуги в барове, кина и музеи за поне три 

седмици. Губернаторът на Мичиган също затвори баровете, а Орегон и Пенсилвания 

наложиха задължително носене на маски.  

 

Самият президент Доналд Тръмп обърна позицията си и вчера заяви, че няма 

проблем да носи маска, като подчерта, че заразата просто ще изчезне сама: "Аз съм 

напълно за маските. Бих носил, ако съм с група хора и сме близо един до друг. Носил съм 

маска и хората казват, че им харесва как ми стои".  

 

Обезпокоителните данни накараха някои губернатори да върнат някои от 

отменените рестрикции. В Калифорния губернаторът Гавин Нюсъм нареди затваряне на 

барове и други бизнеси в 19 общини след скок на случаите с коронавирус. Подобни 

ограничения са в сила и в други части от страната. 

 

Данните продължават да тревожат експертите след като нови рекорди с хиляди 

случаи бяха обявени на места като Луизиана, Северна Каролина и Флорида.  

 

Според преброяване на "Вашингтон пост"  през юни на фона на сваляне на 

рестрикции са били регистрирани над 800 000 случаи на заразени в САЩ като на челно 

място са Флорида, Аризона, Тексас и Калифорния.  

 

Следващото голямо предизвикателство е отбелязването на Деня на 

независимостта в събота, когато се очаква наплив от хора по крайбрежието като властите 

вече затвориха плажове в южна Флорида и Лос Анджелис. 

 

В опит да се спре разпространението на вируса се пристъпва и към въвеждане 

задължително носене на маски във все повече щати.  

 


