
В СВЕТА СА ПОСТАВЕНИ 32 640 000 ДОЗИ ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 

 

В света са поставени 32 640 000 дози ваксина срещу COVID-19, а три държави – 

Обединеното кралство, Обединените арабски емирства и Израел, могат да се похвалят 

със значимо постижение – към 12 януари  2021 г. част от ваксинираните техни граждани 

вече са получили и втора доза, информира Zdrvave.net като се позова на информационния 

сайт Ourworldindata.org. 

 

Така в света вече има 731 277 ваксинирани изцяло – с две дози, съгласно утвърдените 

протоколи. В Обединеното кралство те са 428 232, в ОАЕ – 250 000, а в Израел – 53 045. 

 

Най-много дози ваксина са доставени в САЩ – 10,38 млн. и Китай – 10,00 млн., по 

данни от 13 януари. 

 

Абсолютния рекорд по брой ваксинирани в света отново държи Израел – там вече са 

успели да обхванат 23,66% от населението. Второто място е за ОАЕ, където ваксината е 

поставена на 15,45%, а третото - за Бахрейн, която е успяла да ваксинира 5,96% от 

гражданите си. 

 

Повечето държави, чиито данни се подават и обработват редовно, поддържат нива на 

ваксинираните под 1%, сочат изчисленията на експертите. С най-високо постижение в 

тази група попада Полша с 0,98% ваксинирани, а с най-ниско – Мексико, с 0,15% 

ваксинирани. Малко по-оптимистична е ситуацията в Обединеното кралство, където 

нивата на този показател достигат 4,52%, в САЩ, където ваксинираните са 3,11% и 

Дания, която е обхванала с ваксина 2,04% от гражданите си. 

 

Статистиците отбелязват, че Русия не е включена в тази класация, тъй като 

последните подадени от нея данни са към дата 2 януари. Според тази информация там 

ваксинираните са 800 000 или 0,55% от населението. 

 

Като цяло в света броят на ваксинираните бавно нараства и по обобщени данни към 

13 януари 0,42% от населението на Земята вече са получили поне една доза ваксина 

срещу COVID-19. 

 

В съседна Турция пък имунизацията срещу COVID-19 започна вчера. Страната избра 

китайската ваксина CoronaVac и успя само за ден да имунизира над 100 000 души. 

 

У нас към момента по данни на информацонната система общият брой на 

ваксинираните с първа доза възлиза на 17 686 души. Имунизацията с втора доза се очаква 

да започне идната седмица. 

 


