
НАД 80 МЛН. ДУШИ ПО СВЕТА СЕ РАЗБОЛЯХА ОТ COVID-19 

 

Броят на случаите на COVID-19 в света вече е над 80 милиона, съобщи 

американският университет "Джонс Хопкинс", цитиран от Асошиейтед прес. Събраните 

данни сочат, че този праг е бил достигнат вчера, след като за коледния ден са били 

отчетени 472 000 новозаразени, съобщи БНР на 27.12.2020 г. 

Броят на починалите вследствие на коронавируса е близо 1 милион и 750 хиляди. 

Съединените щати остават страната с най-много заразени - малко под 19 

милиона души. Далеч назад са Индия - с 10 милиона и 200 хиляди случая и Бразилия - 

с около 7 и половина милиона инфектирани. В Съединените щати има и най-много 

жертви на COVID-19 - над 330 000. 

Заразените вероятно са много повече от отчетените, по редица причини, 

включително несъобщаване, асимтоматични случаи и липса на сътрудничество при 

проследяването на контактите, отбелязва Асошиейтед прес. 

Чехия обяви на 27 декември 2020 г. максималната (пета) степен на епидемична 

заплаха. В страната остават отворени само магазините за стоки от първа необходимост. 

В срещи на открито или в обществени помещения могат да участват най-много двама 

души. В сватби, погребения и богослужения - не повече от 15. Работа прекратяват и ски 

пистите, съобщи БНР. 

По-строгите противоепидемични мерки в Чехия ще действат поне до 10 януари 

2021 г. заради разпространението на коронавируса на цялата територия на 

страната. Властите възнамеряват напълно да компенсират загубите на предприемачите, 

които са принудени да ограничат бизнес дейността си заради коронавируса. При 10,7 

милиона души население броят на заразените от началото на пандемията е над 

667  хиляди. Тази сутрин Чехия започна кампания за ваксинация срещу коронавирус.  

От 28 декември 2020 г. Япония забранява влизането на чуждестранни граждани 

в страната, информира БНР като се позова на съобщение от Министерството на 

външните работи. 

В азиатската страна няма да се допускат граждани, които през последните 14 дни 

преди пътуването са пребивавали в 152 държави, сред които и България. Мярката ще се 

прилага до 31 януари 2021 г. Изключение ще се прави за временно или постоянно 



пребиваващи в Япония, както и за притежателите на валидни визи. Тези от тях, които са 

пребивавали 14 дни преди пътуването в държави с докладвани случаи на новия щам на 

коронавируса, трябва да представят документ за отрицателен резултат от PCR тест, 

направен в рамките на 72 часа преди влизането в страната. При липсата на негативен тест 

пристигащите в Япония ще подлежат на 14-дневна карантина на посочени от властите 

места и няма да могат да ползват обществен транспорт. 

На 27 декември 2020 г. в страните от  ЕС бе даден официалният старт на масовата 

имунизация срещу COVID-19, тя започна ден по-рано в Унгария, Словакия и Германия.  

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи във 

видеообръщение, че обявените дни на ваксинацията са исторически момент, който 

показва единството, солидарността и силата на Съюза. 

Основният център на производство на ваксината на "Пфайзер" в Европа в момента 

е фармацевтичният завод на компанията в Белгия. Засега Европейската комисия е 

сключила шест договора: с "Пфайзер" и "Бионтех", "Астра Зенека", "Санофи"-"Глаксо-

Смит-Клайн", "Джонсън и Джонсън", "Кюрвак" и "Модерна". 

Същевременно създателят на първата одобрена в света ваксина срещу 

коронавируса професор Угур Шахин заяви, че компанията "Бионтех" планира да започне 

производство на ваксината в Турция .Германският учен заяви това в интервю пред 

турски телевизионен канал. Професор Шахин и съпругата му са потомци на турски 

емигранти в Германия. 

Европол предупреди за опасност от измами с фалшиви ваксини срещу 

коронавируса заради огромното търсене. Службата дава за пример активни опити за 

продажби в социалните мрежи. 

 


