
1738 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ ЗА ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ В САЩ, НОВО 

ОГНИЩЕ НА COVID-19 В КИТАЙ 

САЩ са отчели 1738 нови смъртни случая от COVID-19 през изминалото 

денонощие, което е понижение спрямо предходното денонощие, информира БНР на 

23.04.2020 г. като се позова на съобщение на университета "Джонс Хопкинс", цитиран 

от Агенция "Франс прес". 

Общият брой на починалите от коронавируса американци достигна 46 583 от 

избухването на епидемията в страната. САЩ са държавата, дала най-много жертви в 

глобалната пандемия, допълва АФП. 

Броят на заразените с COVID-19 в Русия за последното денонощие се е увеличил 

с 4774 и общият брой на заразените с коронавируса 62 773 души, информира БНР на 

23.04.2020 г. като се позова на ТАСС. Към днешна дата жертвите на вируса са 555, а за 

последните 24 часа – 42, съобщи Националният оперативен щаб за борба с 

разпространението на коронавирусната инфекция в Русия. Общият брой на оздравелите 

от заболяването в страната е 4891. Епицентър с повече от половината от общия брой 

установени зарази остава Москва.  

Ново огнище на коронавируса се появи в Китай. Североизточният китайски град 

Харбин, с население от 10 милиона души, е най-голямото огнище на коронавирус в 

страната в момента, съобщава Daily Mail, цитиран от Dariknews.bg. От сряда властите са 

предприели драконовски мерки за ограничаването на заразата. 

 

Според изданието столицата на провинция Хейлундзян - Харбин е забранила 

влизането на всякакви превозни средства от други населени места. Всички хора, 

пристигащи от рискови зони, трябва да минат през задължителна карантина. По-рано 

този месец властите в Харбин заявиха, че прилагат 28-дневна карантинна мярка за 

всички пристигащи от чужбина, които ще бъдат подложени на тестове. Жилищните 

комплекси, в които има доказани случаи на заразата, дори и безсимптомни, ще бъдат 

изолирани. 

Гърция удължи със седмица националните противоепидемични мерки срещу 

коронавируса до 4-ти май, като посочи, че може да има смекчаване по-късно през май 

или през юни, предаде Агенция „Ройтерс“. Властите наложиха цялостна забрана за 

публични събития и значителни ограничения за придвижване от средата на март, за да 

предотвратят разпространението на COVID-19, като страната регистрира значително по-

малко заразени от много други държави в Европа. 

  „Целта на мерките не е да останем под стъклен похлупак в домовете си. Целта 

е да си върнем нашия живот и начина на живот, който временно ни бе отнет от този 

коварен и невидим враг“, каза правителственият говорител Стелиос Пецас на брифинг в 

Атина. Той потвърди, че в началото на следващата седмица премиерът Кириакос 

Мицотакис ще направи обръщение към гърците, в което ще им представи цялостния план 

на правителството за поетапно вдигане на ограниченията. И каза, че при връщането към 

нормалния живот ще се запазят навици като редовното миене на ръцете, избягването на 

близък контакт и т.н.  



Към 22-ри април вечерта Гърция бе съобщила да 2408 случая на COVID-19, от 

които 121 с летален изход. 

 

 


