
НАД 123 МИЛИОНА СЛУЧАЯ НА COVID-19 СА БИЛИ РЕГИСТРИРАНИ 

ПО СВЕТА ОТ НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА 

 

Над 123 милиона случая на COVID-19 са били регистрирани по света от началото 

на пандемията, съобщи Агенция „Франс прес“, цитирайки свое преброяване въз основа 

на официални информации към 11 ч. по Гринуич (13 ч. българско време). Повече от 2,716 

милиона човека от заразените са починали. За това информира БТА на 22.03.2021 г. 

 

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 е нараснал. 

 

Голяма част от заразените с коронавируса оздравяват. Част от тях обаче 

продължават да имат симптоми със седмици и дори с месеци, отбелязва още АФП. 

 

На 21 март, неделя, са били регистрирани близо 407 хиляди нови случаи на 

коронавирус. а 5630 човека са починали. При това в неделя числата често са по-ниски, 

тъй като е почивен ден в повечето държави по света и много официални институции не 

работят. Най-много смъртни случаи през последното денонощие има в Бразилия (1290), 

следвана от Съединените щати (449) и Русия (361). 

 

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

(29,819 милиона) и починали (над 542 хиляди). Следват Бразилия (повече от 294 хиляди 

починали от 11.998 милиона заразени), Мексико (над 198 хиляди починали от 2,195 

милиона заразени), Индия (близо 160 хиляди починали от 11.646 милиона заразени) и 

Великобритания (над 126 хиляди починали от 4.296 милиона заразени). 

 

Чехия е на първо място по брой смъртни случаи на 100 хиляди жители (232). 

Следват Белгия (196), Словения (191), Черна гора (191) и Унгария (189). 

 

По региони, най-тежко засегната е Европа (близо 920 хиляди починали от 41,414 

милиона заразени). Следват Латинска Америка и Карибите (над 743 хиляди починали от 

23,.605 милиона заразени) и Северна Америка (САЩ и Канада, с повече от 565 хиляди 

починали от 30,752 милиона заразени). Най-слабо засегнатият регион е Океания (973 

починали от близо 35 хиляди заразени). 

 

Индия регистрира на 22 март най-голямото увеличение на заразените с 

коронавирус за последните 4 месеца, информира БТА като се позова на Асошиейтед 

прес. Здравното министерство в Делхи съобщи днес за 43 846 нови случая за последните 

24 часа - най-големият дневен ръст от средата на ноември. Повече от половината от 

новите инфекции са регистрирани в централния щата Махаращра, където е финансовата 

столица Мумбай. Щатът наложи локдаун в някои райони до края на месеца, а властите в 

Мумбай заявиха, че ще правят принудителни тестове за коронавирус на случаен принцип 

на оживени места. По данни на министерството още седем щата докладват за скок на 

нови инфекции спрямо миналата седмица, което накара някои от тях да върнат 

ограничителните мерки, като частичен локдаун и затваряне на училища и ресторанти. 



Правителството бе обявило планове до август да имунизира 300 000 милиона души, но 

досега са ваксинирани едва 44 милиона, 7,4 милиона от тях - само частично.  


