
НАД 33 МЛН. ДУШИ СА БИЛИ ЗАРАЗЕНИ С COVID-19 

В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ 

Над 33,26 млн. души са били заразени с новия коронавирус в глобален мащаб, а 

1 000 010 са починали, информира на 29.09.2020 г. БНР като се позова на Агенция 

„Ройтерс“. 

Най-много са смъртните случаи в САЩ – над 205 000, установените заразени в 

страната са над 7,1 млн. души. 

По брой на заразени следва Индия с над 6 млн. случая и с повече от 95 000 

починали, Бразилия – над 4,74 млн. заразени и 142 058 починали. 

Много страни по света разширяват мерките, наложени за ограничаване на 

коронавируса, заради нарастващите случаи. 

В Русия заразените с коронавирус са повече от 1,15 млн., а жертвите над 20 000. 
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви удължаване на училищна ваканция с една 

седмица като мярка срещу коронавируса на фона на ръст на случаите в руската 

столицата, предаде АФП. Решението идва, след като градът стана свидетел на сериозно 

увеличение на новозаразените през втората половина на септември – от около 700 на 

ден до около 2 300 новозаразени за ден. Русия е на четвърто място в света по брой на 

заразени с COVID-19, на 29-и септември обявените нови случаи са 8 232. 

 

От 29-и септември всеки в Англия, който не спазва официалната инструкция за 

самоизолация на здравните власти, ще бъде глобяван, като глобите започват от 1000 

паунда и нарастват до 10 000 паунда за повторни и много сериозни нарушения, 

информира Zdrave.net като се позова на BBC. Полицейските служители ще имат право 

да проверяват дали хората спазват правилата в местата, определени като горещи 

„вирусни точки“ и сред високорисковите групи въз основа на данните на местното 

разузнаване, се казва в изявление на правителството. Законът се прилага за хора, които 

са имали положителен тест за коронавирус или на които е казано от службата за 

откриване и наблюдение на NHS „Test and Trace“ да се самоизолират, защото са били в 

близък контакт със заразен от коронавируса. Под ударите на закона попада и укриването, 

както и съзнателното предоставяне на невярна информация на здравните органи за 

близките контакти на положителните за коронавирус лица. Според министъра на 

вътрешните работи Прити Пател „новите глоби са ясен знак, че няма да позволим на 

тези, които нарушават правилата, да обърнат трудно постигнатия от спазващото 

закона мнозинство напредък". 

Жителите на Нидерландия за пръв път ще бъдат посъветвани да носят маски в 

магазините, съобщи БНР В сравнение със съседите си, страната досега избягваше 

строгите ограничения. Тази седмица обаче бяха регистрирани около 3000 случаи дневно. 

Новите мерки влизат в сила от днес за три седмици. Премиерът Марк Рюте обясни, че 

ситуацията в трите най-големи градове на страната - Амстердам, Ротердам и Хага - е 

станала „сериозна“ и изисква спешни действия. Ресторанти и барове ще работят до 22:00 

часа. Насърчава се работата от вкъщи. 



Словакия ще обяви извънредно положение заради коронавируса, съобщи 

премиерът Игор Матович. Предвижда се забрана на всички спортни, културни и 

религиозни събития от 1 октомври. Ресторанти, барове и кафенета трябва да затварят в 

10:00 часа вечерта и хора, които не живеят заедно, трябва да спазват два метра дистанция. 

От 28-ми септември на хората в испанската столица Мадрид и околностите ѝ не 

се позволява да напускат района си, освен за да ходят на училище или работа. 

Във Франция, баровете в Париж и 11 други области трябва да остават затворени 

между 10:00 часа вечерта и 6:00 часа сутринта. В сила е забрана за празнични или 

развлекателни събития, включително сватбени тържества, студентски партита и други 

организирани събирания. 

В Гърция десетина от членовете на екипажа на круизен кораб са дали 

положителен резултат за COVID-19. Заразените са изолирани на борда на кораба, който 

е акостирал край егейския остров Милос. 

Германският канцлер Ангела Меркел и лидерите на 16-те германски провинции 

ще обсъдят днес мерки за борба с коронавируса на национално ниво, на фона на 

увеличаването на броя на заразените с вируса в Германия, предаде ДПА. 

Първоначалните ограничителни мерки в Германия, въведени през март, поставиха 

под контрол броя на заразените, но доведоха до рецесия на германската икономика. 

Германските провинции започнаха през последните месеци постепенно да разхлабват 

ограниченията, като заложиха на правилата за носене на предпазни маски и на 

стратегиите за проследяване на заразените. Дневният брой на заразените обаче видимо 

се увеличи от май и юни (когато всеки ден се заразяваха по няколкостотин души) и през 

последните две седмици е вече по над 2000 души на ден. 

 


