
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УДЪЛЖИ КАРАНТИНАТА С ОЩЕ ТРИ СЕДМИЦИ 

 

Британското правителство оповести удължаване на карантината с още три 

седмици. Главният научен съветник на правителството професор Нийл Фъргюсън каза, 

че социалното дистанциране е добре да остане под някаква форма и след облекчаването 

на мерките, докато не бъде намерена ваксина, информира БНР на 16.04.2020 г.  

  

Правителството втвърди позицията си за Брекзит като изключи възможността за 

удължаване на преходния период, който изтича в края на годината.  

 

Жертвите на COVID-19 в Обединеното кралство за последните 24 часа са 861, 

което е повече в сравнение с предишното денонощие. Общият брой достигна 13 729. На 

този фон говорител на премиера заяви, че „Великобритания не може да си позволи да 

отиде напразно напредъка в борбата срещу коронавируса като промени скоро 

разпоредбите за социално дистанциране“.  

 

На въпрос кога ще бъдат облекчени ограниченията проф. Фъргюсън отговори, че 

ще бъде следвани съветите на учените и експертите. Говорителят освен това потвърди 

намеренията на правителството да започне да прави по 100 000 теста дневно към края на 

април.  

 

Говорителят на Даунинг стрийт взе отношение и по Брекзит като изтъкна, че е 

изключено удължаване на преходния период. По повод на спекулациите, че ЕС може да 

поиска отлагане, говорителят заяви: „Ние няма да искаме удължаване на преходния 

период. А ако ЕС поиска такова, ние ще му откажем“.  

 

Политически наблюдатели отбелязаха, че коментарите на говорителя показват, че 

министрите дори смятат, че кризата около коронавируса още повече засилва 

убеждението им, че Обединеното кралство трябва да скъса връзките с ЕС колкото може 

по-скоро противно на много други мнения, че пандемията, довела до парализиране на 

живота по света, ще забави постигането на търговско споразумение между Лондон и 

Брюксел.  

 

Междувременно стана известно, че са одобрени предложенията депутатите да 

могат да търсят отговорност от министрите виртуално, като им задават въпроси. 

Предвижда се Камарата на общините да поднови работа си на 21-ви април, като в залата 

ще могат да присъстват само 50 депутати, а около 120 ще могат да общуват виртуално. С 

това ще се постави край на 700-годишната традиция на присъствени сесии на 

парламента.   

 

Отчетено бе също, че цените на най-търсените храни и санитарни продукти са се 

повишили рязко онлайн за последния месец. 

 


