
ЕВРОПА НЕ БЪРЗА ДА РАЗХЛАБВА МЕРКИТЕ 

 

Германия вероятно ще удължи карантината до края на януари, а Австрия се отказа 

от идеята да я съкрати, информира Clinica.bg на 04.01.2020 г. като се позова на 

световните информационни агенции.  

 

България отпадна от списъка на страните с висок епидемиологичен риск за 

Румъния, съобщи БНТ-  решение от снощи на Националния комитет за извънредни 

ситуации. Така хората, влизащи от страната ни на румънска територия, няма да подлежат 

на карантина. Новият списък с 43 държави с висок епидемиологичен риск, чиито 

граждани ще подлежат на 14-дневна изолация при пристигане в Румъния, влиза в сила в 

18:00 ч. на 4-ти януари. 

 

Германското правителство и управляващите 16-те федерални провинции са се 

договорили за удължаване на националната блокада до 31 януари, за да се ограничи 

разпространението на коронавирусната пандемия, съобщи "Билд". След първоначалните 

по-леки мерки от ноември, страната наложи доста по-стриктна карантина на 16 

декември, затваряйки училища, магазини и ресторанти. 

 

Според данните на Европейския център за контрол на заразните болести от 

последната седмица на 2020 година, новите случаи на коронавирус в Германия са 379 на 

100 000, а смъртността е 9.8 на 100 000. За сравнение, в България случаите са 260 на 100 

000, но смъртността е 21 на 100 000 . 

 

Канцлерът Ангела Меркел и регионалните премиери трябва да обсъдят утре 

възможното удължаване на мерките след досегашния краен срок на 10 януари. "Всички с 

изключение на две федерални провинции подкрепят удължаване на локдауна до 31 

януари", цитира и „Ройтерс“ правителствен източник. 

 

Блокадата в Австрия ще продължи за всички до 24 януари и няма да е възможно, 

както беше предвидено, желаещите да могат да я прекъснат една седмица 

преждевременно след представяне на отрицателен тест за коронавирус. Хотелите, 

заведенията за обществено хранене, фирмите за услуги и културните институции остават 

затворени до 24 януари. Училищата в страната ще започнат присъствени занятия една 

седмица по-рано - на 18 януари. 

 

Разхлабването на мерките е необосновано от епидемиологична гледна точка, 

смятат експертите, тъй като наложените на 26 декември строги ограничения все още не 

са дали желания резултат и броят на новозаразените остава висок. Последните данни за 

Австрия сочат 353 заразени на 100 000 и 16 на 100 000 починали. 

 

Норвегия ще наложи нови ограничения като мярка за борба с разпространението 

на коронавируса, в това число забрана за сервиране на алкохол в ресторантите и 

баровете. Страната отчете нарастване на новите случаи през последния месец и в 

момента един болен човек инфектира средно 1.3 души, казват властите. Средно за 14 дни 

новите заразени са 113 на 100 000, а смъртността е 0.6 на 100 000, според данните на 

Европейския център за контрол на заразните болести. 

 

„Виждаме все повече признаци на нова вълна от инфекции", коментира обаче 

министър-председателят на Норвегия Ерна Сулберг. Като причини тя посочи коледните 



и новогодишни тържества и появата на по-заразния щам на вируса, открит първо във 

Великобритания. За да не излезе епидемията от контрол, норвежците трябва да спрат 

социалния си живот през следващите две седмици, призова Сулберг. 

 

Великобритания вероятно ще затегне още повече строгите мерки, предупреди 

вчера премиерът Борис Джонсън пред ББС. Натискът върху правителството да затвори 

училищата е силен, но премиерът отново обяви, че образованието е приоритет и 

родителите трябва да изпратят децата си днес на училище след зимната ваканция. Засега 

обаче затворени останаха училищата в Лондон и Югоизточна Ангиля, тъй като там 

ситуацията с вируса е най-тежка. 

 

В Чехия от 4 януари обаче беше възобновено обучението в училище на учениците 

от първи и втори клас, подновиха работа и детските градини. Учениците от горните 

класове и студентите продължават да се обучават дистанционно. От 27 декември Чехия 

отново е в сила пето, максимално ниво на епидемиологична заплаха.  От 30 декември 

болниците преминаха към извънреден режим на работа - извършват се само неотложни 

операции и е прекратен приемът на пациенти за планова хоспитализация. В Чехия 

продължават да действат правила за носене на маски и строги социални ограничения, 

включително забрана да се излиза от дома през нощта без основателна причина. Страната 

е отчитала в края на миналата година средно по 875 новозаразени на 100 000 за 14 дневен 

период. Смъртността е била 14 на 100 000. 

 

Япония обмисля обявяването на извънредно положение в Токио и още три 

съседни префектури през тази седмица заради пандемията. Местните власти поискаха 

въвеждането на мярката, но до момента премиерът Йошихиде Суга се въздържа от 

обявяването ѝ заради потенциалните вреди за икономиката. Като временно решение 

ресторантите и караоке баровете в района на Токио бяха помолени да затварят в 20:00 

часа, а заведенията, в които се сервира алкохол - в 19:00 часа. 

 

 


