
НАД 73 МИЛИОНА СА УСТАНОВЕНИТЕ СЛУЧАИ НА КОРОНАВИРУС  

В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

 

В световен мащаб над 73 милиона са вече установените случаи на коронавирус. 

Това показват данните на Worldometers, съобщи БНР на 15.12.2020 г. 

 

Броят на починалите в Съединените щати с COVID-19 надхвърли 300 000 в деня, 

в който страната започна кампанията по ваксинация срещу коронавируса, показват данни 

на университета „Джонс Хопкинс“. На 14 декември бяха направени първите имунизации 

в САЩ с ваксината на компаниите „Пфайзер“ и "Бионтех". 

 

Редица държави отново затягат ограничителните мерки. От 15 

декември Германия въвежда карантина заради разпространението на коронавируса. До 

10 януари затварят всички училища, магазините за "несъществени" стоки, а контактите 

се ограничават за празниците. Разрешават се събирания до най-много петима души от 

собственото и от още едно домакинство. За Коледа се допуска събиране до четирима 

души извън семейството. За Нова година - на 31 декември и 1 януари, се забраняват 

всякакви събирания. В някои провинции е в сила вечерен час. Българското Министерство 

на външните работи препоръчва на нашите сънародници да се въздържат от пътувания 

до Германия. За пътуващите се изисква предварителна онлайн регистрация, като 

местните здравни служби могат да поискат от пристигналите да предоставят негативен 

тест за коронавирус, направен не по-късно от 48 часа преди пътуването, или да направят 

тест след пристигането си в Германия. 

 

Нидерландия също обяви втора карантина - от днес до 19 януари. Затварят се 

всички училища и магазини. Разрешават се събирания с не повече от двама души от 

друго семейство. Изключение ще има за три дни по Коледа, когато ще бъдат разрешени 

трима възрастни посетители. Супермаркетите, банките и аптеките ще останат отворени. 

 

Чехия затяга противоепидемичните мерки от 18 декември. Затварят 

ресторантите, хотелите и спортните съоръжения на закрито. Забранява се събиране на 

повече от шестима души на едно място на закрито и на открито. Преминаването към 

четвърто ниво на риск по 5-степенна скала означава и вечерен час от 23:00 ч. до 5:00 ч. 

и по-ранно начало на коледната ваканция на учениците. 

 

Турските граждани ще посрещнат Нова година в домовете си. Президентът 

Реджеп Ердоган обяви забрана за излизане от вкъщи като мярка срещу 

разпространението на епидемията. 

 

Още 11 милиона англичани влизат в най-високата степен на местна карантина от 

полунощ. Същевременно учени посочват, че ваксинирането на цялото население на 

Великобритания може да отнеме една година. На 16 декември повече от 34 милиона 

англичани от общо 57 милиона ще се събудят в най-високата - трета степен, на местна 

карантина, след като правителството реши да постави столицата Лондон и големи части 

от графствата Есекс и Херефордшър в нея. Строгите мерки означават затваряне на 

ресторантите и пъбовете, театрите и кината. Максимум до 6 души могат да се събират 

само извън домовете си. Правителството обаче потвърди, че мерките ще бъдат облекчени 

между 23 и 27 декември заради Коледа, което ще позволи събиране до три семейства. В 

този период пада и забраната за пътувания. 



Правителството на Великобритания нареди на лондондската община Гринуич да 

държи училищата отворени, след като нейното ръководство призова за минаване към 

обучение онлайн заради увеличаващите се случаи на заразяване. Междувременно 

водещи британски учени предупредиха, че за общонационалната програма за масова 

ваксинация може би ще е необходима една година - за ваксиниране на всички, дори да 

няма прекъсвания. 


