
НАД 111 МИЛИОНА СЛУЧАЯ НА КОРОНАВИРУС СА БИЛИ РЕГИСТРИРАНИ 

ПО СВЕТА ОТ НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА 

 

Над 111 милиона случая на коронавирус са били регистрирани по света от 

началото на пандемията, информира БТА на 22.02.2021 г. като се позова на агенция 

„Франс прес“, цитирайки свое преброяване въз основа на официални информации към 

11:00 ч. по Гринуич (13:00 ч. българско време) на 22 февруари 2021. 

2,466 милиона човека от заразените са починали. Над 68 милиона вече са 

оздравели. Регистрираният брой на случаите на коронавирус по света е само част от 

реалния, отбелязва „Франс прес“. Някои страни тестват само хора в тежко състояние, а 

голям брой бедни държави не са в състояние да правят достатъчно тестове. Все пак с 

увеличаването на наличните тестове и подобряването на методите за проследяване на 

контактите на заразените, броят на отчитаните случаи като цяло нарасна. 

На 21 февруари са били регистрирани над 306 хиляди нови заразени. 5878 човека 

са починали. В неделя статистиката обикновено е подценена, тъй като е почивен ден и 

често данни постъпват едва на другия ден. 

Най-много смъртни случаи през последното денонощие има в Съединените щати 

(1311), следвани от Бразилия (527) и Русия (337). 

САЩ са най-тежко засегнатата от пандемията държава, с най-много заразени (над 

28 милиона) и починали (близо 499 хиляди). Следват Бразилия (повече от 246 хиляди 

починали от 10,618 милиона заразени), Мексико (над 180 хиляди починали от 2,041 

милиона заразени), Индия (повече от 156 хиляди починали от 11,005 милиона заразени) 

и Великобритания (над 120 хиляди починали от 4,115 милиона заразени). 

Белгия е на първо място по брой смъртни случаи на 100 хиляди жители (189). 

Следват Словения (182), Чехия (181), Великобритания (178) и Италия (158). 

По региони, най-тежко засегната е Европа (близо 830 хиляди починали от 36,546 

милиона заразени). Следват Латинска Америка и Карибите (почти 660 хиляди починали 

от 20,748 милиона заразени) и Северна Америка (САЩ и Канада, с над 520 хиляди 

починали от 28,979 милиона заразени). 


