
ИНДИЯ И МЕКСИКО С НОВИ РЕКОРДИ НА ЗАРАЗЕНИ С COVID-19 

 

Индия регистрира днес рекорден брой от 38 902 новозаразени с COVID-19 за 24 

часа, с което общият брой на случаите достигна 1 077 618, информира БНР на 19.07.2020 

г. като се позова на „Асошиейтед прес“.  

 

Министерството на здравеопазването на Индия съобщи също за 543 починали 

през последното денонощие. От началото на пандемията в страната броят на жертвите 

на COVID-19 вече е 26 816.  Броят на оздравелите продължава да нараства. По данни на 

здравното министерство 677 422 пациенти са се излекували досега в цялата страна. 

Предполага се, че реалните числа, както навсякъде по света, са значително по-големи по 

редица причини, включително ограничения брой извършвани тестове. В Индия се правят 

над 300 000 теста дневно. 

 

Около дузина щата, в това число Махаращра, Тамил Наду, Западна Бенгалия и 

Асам, въведоха карантина във високорисковите райони. На хората там е разрешено да 

излизат само, за да си купят храна или при нужда от медицинска помощ и лекарства. 

През последното денонощие в САЩ бяха регистрирани 832 нови смъртни случая в 

резултат на коронавируса, с което общият брой на жертвите достигна 139 960, по данни 

на университета "Джонс Хопкинс", съобщиха Агенция „Ройтерс“ и „Франс прес“. 

 

Броят на заразените от началото на пандемията достигна 3 698 209, след като за 

едно денонощие бяха регистрирани 60 207 нови случая. Оздравели са 1 122 720 души. 

Китай съобщи днес за 16 нови случая на COVID-19 за изминалото денонощие, след 22 

докладвани вчера, предаде Ройтерс. От новите случаи 13 са установени в Урумчи, 

столица на западния район Синцзян. Другите три са внесени от чужбина, според данни 

на Националната здравна комисия. 

 

Един асимптомен случай е регистриран в Шанхай, а местната регионална здравна 

комисия в Синцзян докладва за 16 нови асимптомни пациенти в Урумчи. Градът бе 

поставен във "военновременен режим" вчера, след като бяха регистрирани 16 нови 

случая предишния ден. Общественият транспорт е ограничен, а някои квартали са 

блокирани. Китай докладва за общо 83 660 потвърдени случаи, а броят на смъртните 

случаи остава непроменен – 4 634. 

 

Министерството на здравеопазването на Мексико съобщи вчера за рекорд за нови 

случаи на коронавирус, регистрирани за един ден, с още 7 615 потвърдени случаи, с което 

общият брой на инфекциите достигна 338 913, предаде ДПА. Министерството докладва 

и за 578 нови смъртни случаи, с което общият им брой възлиза на 38 888. На 

пресконференция главният епидемиолог Хосе Луис Аломия заяви: "Очакваме 

продължителна епидемия, затова трябва да променим личните си навици и да се пазим 

от риск". 

 

В Чехия в момента има 4 705 заразени с коронавируса - най-големият брой на 

активни случаи от април насам, съобщи вчера официалната агенция ЧТК, цитирана от 

ДПА. В събота бяха обявени 53 нови случая, но във всеки един от четирите дни преди 

това здравните власти са регистрирали над 100 нови заразени. Предишният пик на 

страната беше 4737 активни случаи, регистрирани на 11 април… Задължителното носене 

на маски в магазините и обществения транспорт, отменено на национално равнище на 1 

юли, беше въведено отново, припомня ДПА. 



Словакия също докладва за увеличение през последните дни след седмици почти 

без нови случаи. Вчера бяха потвърдени 11 нови случая, с което общият брой в страната 

от март възлиза на 1976. Правителството в Братислава от 6 юли затегна карантинните 

мерки за пристигащи от т.нар. "рискови страни", към които от 3 юли бе включена и 

България. 
 


