
НАД 55,93 МЛН. СА УСТАНОВЕНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19  

В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ 

 

Над 55,93 млн. са установените случаи на коронавирус в глобален мащаб, а над 

1,34 млн. са починалите, информира БНР на 19.11.2020 г. като се позова данни, 

представени от Агенция „Ройтерс“. 

 

Най-засегнатите страни от разпространението на COVID-19 са САЩ, Индия, 

Бразилия, Франция. 

 

Близо 2 млн. са регистрираните случаи на коронавирусна инфекция в Русия, а над 

1 млн. са те в Испания, Великобритания, Аржентина, Италия, Колумбия и Мексико. 

 

По данни на университета „Джонс Хопкинс“ починалите в САЩ са 250 029, а 

случаите на заразяване са близо 11,5 млн. - и двата показателя са най-високи в глобален 

мащаб. Oздравелите в САЩ са 4 293 640. 

 

Китай съобщи за 12 нови случаи на COVID-19 през изминалото денонощие, с 8 

повече от предния ден, съобщиха днес здравните власти, цитирани от БТА.В изявление, 

националната здравна комисия посочи, че новите случаи представляват привнесена от 

чужбина зараза. Броят на безсимптомните случаи, които Китай не определя като 

потвърдени, също е нараснал два пъти – 10 случая срещу 5  случая ден по-рано. Общият 

брой потвърдени случаи в континентален Китай сега е 86 381, а починалите са 4634. 

В реанимационни отделения във Франция са 4759 души, а за едно денонощие са 

били приети още 361. В различни болнични отделения са настанени общо 32 811, при 33 

500 ден по-рано, съобщи Агенция „Франс прес“, цитирана от БТА. От 30 октомври във 

Франция е въведен локдаун. Президентът Еманюел Макрон нареди ограниченията да 

включват затваряне на кафенета, ресторанти, барове, спортни зали и клубове, магазини, 

без тези за стоки от първа необходимост. 

Французите като цяло имат доверие на публикуваната в медиите информация за 

ефикасността на разработваните ваксини срещу COVID-19, но повечето не са съгласни 

ваксинацията да е задължителна. Това показват данни от допитване на социологическата 

агенция "Елаб", цитирани от БТА. 60% от запитаните французи са на мнение, че няма 

смисъл ваксинирането срещу коронавируса да е задължително за цялото население в 

следващите месеци, като преобладаващата част от далите този отговор са във 

възрастовата група 25-34 години. Само 21 на сто от участвалите в допитването са за 

задължително ваксиниране, а 19 на сто нямат отговор. 64% от французите смятат, че 

очакваните в скоро време ваксини ще са ефективни, но само 40 на сто са съгласни сега 

да им инжектират препарата. От 46-те процента, които не желаят в скоро време да се 

ваксинират, 54 на сто се опасяват от странични ефекти, 29 на сто нямат доверие на 

лекарите и клиниките, а 11 на сто казват, че не се страхуват от заразата. Според данните 

на "Елаб" обаче  голяма част от французите се обявяват за отваряне на библиотеките и 

книжарниците (79%), магазините за дрехи и бижута (74%), ресторантите (61%), за 

отваряне на киносалоните, театрите и музеите (48%). 

Ваксините няма да се появят навреме, за да помогнат в борбата срещу втората 

вълна на пандемията от COVID-19 и много страни „ще продължат да се сблъскват с 



нея без ваксини“, заяви междувременно началникът на програмата на СЗО за извънредни 

ситуации Майкъл Райън. 
 


