
В ЯПОНИЯ ПРОДАВАТ ТЕСТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА КОРОНАВИРУС 

ЧРЕЗ ВЕНДИНГ АВТОМАТИ 

 

В Япония набират популярност вендинг автоматите, от които хората могат да си 

закупят тестове за коронавирус, инфомира Zdrave.net на 08.03.2021 г. като се позова на 

Агенция „Ройтерс“. 

 

"Чрез тези устройства, които продават комплекти за PCR тестване, на 

потребителите се предоставя възможност да избягват претъпканите клиники или 

дългото чакане, докато си запишат час за преглед", коментира д-р Хидеки Такемура, 

директор на водеща УНГ клиника, която е разположила седем вендинг машини в 

столицата Токио. 

 

„Досега Япония провежда абсурдно нисък брой PCR тестове и в резултат на това все 

повече хора не можеха да разберат дали имат обикновена настинка или са заразени с 

коронавирус“, каза д-р Такемура пред Ройтерс. 

 

„Без PCR тестове не е възможна диагноза и аз наистина чувствах, че трябва да 

направим повече, за да могат хората да бъдат диагностицирани рано и да се изолират 

рано“, категоричен е той. По думите му вече има много силна реакция от страна на 

обществеността. Когато машините са заработили за първи път, се е налагало някои от 

тях да бъдат отваряни по два пъти на ден, за да се приберат събраните пари от покупките. 

Оттогава търсенето леко е спаднало, защото третата вълна на инфекцията бавно е 

започнала да затихва на фона на извънредно положение. Новите случаи в Токио са 

средно около 250 през последните седем дни в сравнение с няколко дни от над 2000 в 

началото на януари. 

 

Д-р Такемура обяснява, че във всеки автомат има са заредени около 60 комплекта за 

тестване, които се продават на цена от 4500 йени (40 долара). След като си ги закупят, 

клиентите изпращат проба от слюнка за обработка. 

 

„Като медик много бих се радвал, ако броят на тестовете намалява заедно със 

случаите“, казва д-р Такемура. 

 

В Япония има в експлоатация около 4,1 милиона автомати – най-много в света на 

глава от населението според статистиката на голяма група за анализи в търговията. В 

допълнение към продажбата чрез автомати, PCR тестовете стават все по-достъпни и чрез 

продажби в дрогериите или по интернет. 

 


