
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ 

НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НАСТОЯВА ЗА НОВО ЗАТЯГАНЕ НА МЕРКИТЕ 

СРЕЩУ COVID-19 

 

Агенцията на ЕС, отговаряща за инфекциозните заболявания, изисква от държавите-

членки, в които се наблюдава нова вълна от случаи на COVID-19, отново да наложат 

ограничения, съобщи EUObserver. Базираният в Стокхолм Европейски център за 

превенция и контрол на заболяванията (ECDC) препоръча да бъдат въведени 

ограничения поетапно и с устойчив подход, информира Zdrave. net на 12.08.2020 г. 

 

Предложението идва след увеличаване на случаите на COVID-19 в много държави-

членки на Европейския съюз. 

 

С разхлабването на ограниченията преди отпуските нарастват страховете, че може да 

удари втора вълна от вируса. Засега са съобщени над 1,8 милиона потвърдени случая в 

целия блок, включително Лихтенщайн, Исландия и Обединеното кралство. От тях 

починалите са около 183 848 души. 

 

ECDC отбелязва, че съобщените случаи се увеличават в Белгия, Кипър, Чехия, Дания, 

Франция, Германия, Исландия, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Испания и 

Обединеното кралство. Наблюдава се увеличаване на броя на съобщенията за смърт в 

България, Хърватия, Люксембург и Румъния. „Изчислихме, че 24% от 

хоспитализираните пациенти с COVID-19, съобщени в ЕС / ЕИП и Великобритания, са 

починали“, посочват от ECDC. 

 

Числата все още са много по-ниски в сравнение с март и април. Въпреки това 

германският институт Робърт Кох издаде подобни предупреждения. В четвъртък оттам 

заявиха, че случаите на COVID-19 се увеличават в цяла Германия през последните 

няколко седмици и изразиха загриженост от тази тенденция. Съобщения за огнища в 

Германия идват от старчески домове, болници, бежански центрове, предприятия за 

преработка на месо, училища и религиозни и семейни събития. Според последните 

разпоредби хората, пристигащи в страната от райони с висок риск, трябва да бъдат 

тествани за вируса. 

 

Нови мерки се обявяват и в други държави от ЕС. Франция изисква маски за лице да 

се носят на някои обществени и туристически пространства на открито около Париж. 

Белгия направи същото в Брюксел, след като бе въведен полицейски час в пристанищния 

град Антверпен. Гърция намекна, че може да са необходими и нови мерки за 

ограничаване, след като нейният здравен министър заяви, че предаването на вируса 

„нараства опасно“. Съобщава се за огнища в Североизточна Испания, в Италия са 

установени над дузина клъстери. 

 

 


