
СЗО предупреди: 

ПРЕЗ 2021 Г. МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА ОБЪРНЕ 

СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА НОВИТЕ ЩАМОВЕ НА КОРОНАВИРУСА 

 

Световната здравна организация (СЗО) смята, че през 2021 г. международната 

общност трябва да обърне специално внимание на новите щамове на коронавируса, сред 

които и тези, открити в Обединеното кралство и Южна Африка. Това заяви на брифинг 

в Женева генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, информира на 

29.12.2020 Zdrave.net като се позова на световните агенции. Той подчерта, че през 2021 

г. глобалната общност ще бъде изправена пред нови предизвикателства, свързани с 

COVID-19. 

 

"Понастоящем работим в тясно сътрудничество с учени от цял свят, за да разберем 

по-добре всички промени във вируса и как се разпространява и влияе върху наличните 

тестове, лечения и ваксини“, посочи генералният директор на СЗО и призова световната 

научна общност да споделя цялата налична информация. 

 

"През следващата година ще има нови предизвикателства, конкретно работим с 

учени от Обединеното кралство и Южна Африка. Те извършват епидемиологични и 

лабораторни изследвания, които ще ръководят следващите стъпки. Науката движи 

нашите действия. Бих искал да благодаря на двете страни за тестването и 

проследяването на нови варианти и да подчертая значението на увеличаването на 

капацитета за геномно секвениране в световен мащаб. Това означава бърз обмен на 

епидемиологична, вирусологична и пълна информация за последователността на генома 

със СЗО и други страни и изследователски екипи, включително чрез платформи с 

отворен код като GISAID и други. Само ако страните търсят и тестват ефективно, 

ще могат да се изберат варианти и да се коригират стратегии, за да се справим. 

Трябва да гарантираме, че страните няма да бъдат наказани за прозрачно споделяне 

на нови научни открития“, каза генералният директор на СЗО. 

 

Само преди дни световната общност по инициатива на СЗО за първи път отбеляза 

Международния ден за епидемична солидарност – 27 декември, рождената дата на 

световноизвестния учен микробиолог Луи Пастьор. 

 

„Сегашната пандемия от коронавирус няма да бъде последната. Историята ни учи, 

че това не е последната пандемия, както и че епидемиите са част от живота“, заяви 

по този повод д-р Гебрейесус. Той призова правителствата и държавите да работят за 

увеличаване на инвестициите в системите на здравеопазване, за да се подготвят по-добре 

за извънредни ситуации. 

 


