
ДЕНОНОЩЕН ПИК НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ COVID-19 

В ТУРЦИЯ, ПОЛША И ИНДИЯ 

 

Турция регистрира 14 941 нови случая на коронавирус през последното 

денонощие - най-голямото дневно увеличение тази година, информира БНР на 

13.03.2021 г. като се позова на Агенция „Ройтерс“ и БТА. 

 

Данните показват, че 66 души са починали от COVID-19 през последните 24 часа, 

с което общият брой на починалите от коронавирусна инфекция става 29 356. 

 

Дневният брой заразявания нарасна почти двойно за последния месец. Според 

властите увеличението се дължи на новите разновидности на вируса. 

 

Миналата седмица президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви частично отваряне 

на училищата, кафенетата и ресторантите. 

 

Досега в Турция са регистрирани 2 850 930 заразявания. В 83-милионната страна 

са поставени около 10,87 милиона ваксинни дози срещу COVID-19. 

 

Полша регистрира 21 049 нови случая на коронавирус за едно денонощие, което 

е най-големият денонощен ръст на новозаразените от 20 ноември насам, сочат данни на 

здравното министерство, цитирани от Агенция „Ройтерс“. 

 

Здравното министерство заяви, че са регистрирани още 343 починали от COVID-

19 за последните 24 часа. 

 

От началото на пандемията Полша е регистрирала общо 1 889 360 заразени с 

коронавируса и 47 068 починали от заразата, припомня БТА. 
 

Броят на заразените с новия коронавирус в Индия през изминалите 24 часа е 

нараснал до 24 882 души. Индийското здравно министерство съобщи на сайта си, че 

общият брой на потвърдените случаи на COVID-19 в страната вече е 11 333 728, съобщи 

БТА. 

 

От началото на годината това е най-силното увеличение на броя на заразените, а 

също и антирекорд за последните 83 дни, от 20 декември, когато бяха отчетени нови 26 

624 случая. Индийските лекари предупреждават за вероятността от нова вълна в 

страната. Броят на смъртните случаи, свързани с новия коронавирус, е нараснал за 

последните 24 часа със 140 до 158 446 от началото на пандемията. Оздравелите през 

последното денонощие са 19 957 и те вече са 10 973 260 души. 

 

Според данни на здравното министерство в Индия през изминалото денонощие в 

страната са ваксинирани 2 053 537 души и общият им брой до тази сутрин е 28 218 457. 

Индия е сред световните лидери по темпове на ваксинация на населението, отбелязва 

ТАСС. 


