
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЧУПИ РЕКОРДА С БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН 

ВАКСИНИРАНИ САМО ЗА ДЕНОНОЩИЕ 

 

Великобритания счупи рекорда с близо половин милион ваксинирани само за 

денонощие. Общият брой на хората, получили първа доза ваксина, вече е около 6,4 

милиона. Но докато масовото ваксиниране набира скорост, остават тревогите заради 

новите варианти на коронавируса, информира Zdrave.net на 25.01.2021 г. 

 

493 013 дози ваксина са били инжектирани на британци за последните 24 часа. 

Този рекорд е още по-впечатляващ, като се има предвид, че заради обилния снеговалеж 

в Централна Англия бяха затворени 6 от големите центрове за масово ваксиниране. 

Целта на правителството е до средата на февруари тази година да бъдат ваксинирани 15 

милиона британци в четирите най-уязвими групи. 

 

Смъртните случаи за последното денонощие бележат спад (610) след като от доста 

време не бяха падали под 1000. Намалява и броят на заразените - 30 004 случая. На базата 

на тези данни някои министри вече правят изявения, че локдаунът дава резултат. 

 

Обнадеждаващо е и това, че индексът на разпространение на заразата вече е под 

1. Всеки обаче си дава сметка, че данните продължават да са много тревожни. Общо 

броят на жертвите достигна 98 000 и при тези темпове до дни се очаква да надхвърли 

100 000 души. Великобритания е четвърта в света по брой на жертви, но е първа в 

процентно изражение спрямо населението. 

 

Тревога и неяснота има и заради новите варианти на вируса. На 24 януари гръмна 

новината, че във Великобритания са засечени 77 случая на южноафриканския щам. 

Съобщи я лично министърът на здравеопазването Мат Ханкок. По данни на Ханкок нови 

мутации на оригиналния коронавирус са потвърдени във Великобритания, Южна 

Африка и Бразилия. Южноафриканският вариант е открит вече в 20 държави, 

включително във Великобритания. Както поясни министърът, случаите са свързани по-

скоро с пристигнали на Острова пътници, отколкото с предаване на заразата между 

общности. Учени междувременно заявиха, че има вероятност ефективността на 

ваксините да не се отнася в пълна сила за южноафриканския щам. 

 

Мат Ханкок посочи още, че 3/4 от населението над 80 години и обитателите на 

домовете за социални грижи вече са получили първа доза ваксина, но допълни, че е 

твърде рано да каже каква пропорция от цялото население е необходимо да бъде 

ваксинирано, за да бъдат облекчени мерките от локдауна. 

 

Миналата седмица Великобритания затвори всички пътни коридори и сега почти 

всички пристигащи в страната от чужбина трябва да представят отрицателна проба за 

COVID-19, за да бъдат допуснати на британска земя. Мярката се очаква да остане в сила 

поне до 15 февруари 2021 г. 

 

Британският кабинет днес ще се събере, за да обсъди налагане на още по-строги 

ограничения за пристигащите от чужбина. Премиерът Борис Джонсън не изключи още 

по-голямо затягане на мерките по границите предвид на нарастващата опасност от 

новите щамове. Също днес министрите подробно ще обсъдят и плановете за настаняване 

в хотели на пристигащите, които трябва да се самоизолират. Независимо от успешния 



ход на масовото ваксиниране, министрите непрекъснато призовават хората да не се 

отпускат и да спазват разпоредбите. 

 

Непрекъснато пристигат и новини за нарушения, за масови събирания и солени 

глоби за нарушаване на разпоредбите. Последният случай е от вчера, когато полицията 

в северния лондонски квартал "Хакни" разпръсна незаконен купон от 300 души. 

Организаторите на купона се опитали да заключат помещението и да не допуснат 

полицията и се е наложило блюстителите на реда да разбиват врати. На 78 души на място 

са връчени глоби за по 200 паунда. За организаторите на подобни прояви глобата е 10 

000 паунда. 

 

Все още няма яснота дали учебните занятия ще бъдат подновени в средата на 

февруари, след като изтече кратката зимна ваканция. Такива бяха първоначалните 

намерения на властите, но при постоянно задаваните въпроси към министрите за по-

конкретна дата, те избягват да се ангажират. Ново развитие около училищата в по-друг 

контекст е, че е много вероятно учителите да бъдат изтеглени в по-предна група за 

ваксиниране, заедно с полицаите и други ключови професии. 
 


