
936 000 СА ЗАРАЗЕНИТЕ С COVID-19 В САЩ,  
 

В ГЕРМАНИЯ БРОЯТ НА ЗАРАЗЕНИТЕ ДОСТИГНА 154 175 

 

Близо 2500 са починалите в САЩ от COVID-19 за последните 24 часа, информира 

на 26.04.2020 г. БНР като се позова на агенция „Франс прес“ и на данни на университета 

„Джонс Хопкинс“. Според тях към днешна дата в страната има над 936 хиляди случая на 

коронавируса, от които над 53 500 са с фатален край. Поради тази причина САЩ са и 

най-сериозно засегнатата от пандемията страна – като брой жертви и като брой заразени 

с COVID-19. Смъртните случаи в събота, които са 2494, представляват увеличение 

спрямо петък, когато САЩ регистрираха 1258 жертви - най-малкия брой от почти 3 

седмици. 

 

Жертвите на COVID-19 в Испания нараснаха през последното денонощие с 288, 

което е най-ниският брой от 20-ти март насам, предаде БТА. Вчера починалите бяха 378. 

Общият брой на починалите в страната вече е 23 190. Броят на потвърдените случаи на 

коронавирус нарасна с 1729 през последното денонощие и достигна 207 634, съобщи 

днес здравното министерство, цитирано от „Франс прес“. 

 

Днес Испания започна да облекчава мерките за изолация, най-строгите в Европа, 

позволявайки на децата да излизат от къщи. Децата под 14 години получиха възможност 

за първи път от шест седмици да излязат на въздух и да се разходят или поиграят, 

придружавани от възрастен, за максимум един час, от девет сутринта до девет вечерта, в 

радиус от един километър от дома. Децата над 14 години също могат да излизат, за да 

купят храна или да разходят кучето. 

 

От испанския кризисен щаб предупредиха спешните центрове да имат готовност 

в случай на  нов ръст на заразените, тъй като предстои да отпаднат още рестрикции. 

 

Потвърдените случаи на коронавирус в Германия нараснаха с 1737 за едно 

денонощие и достигнаха 154 175, според оповестени днес данни на института "Роберт 

Кох", предаде БТА като се позова на „Ройтерс“. В събота потвърдените случаи на 

коронавирус бяха 2055. Смъртните случаи нараснаха със 140, до 5640. 

 

Русия съобщи за 6 361 нови случаи на коронавирус през последните 24 часа, с 

което те стават общо 80 949, предаде „Ройтерс“. За денонощието са починали 66 души, с 

което жертвите на COVID-19 в страната достигат 747, съобщи оперативният щаб за 

борба с коронавируса. За денонощието да изписани 517 души, като общо оздравелите са 

6 767. Ръстът на новите случаи на дневна база е 8,5% (вчера бе съобщено за 5966 

новозаразени). Щабът отбеляза, че средният денонощен ръст на заразените тази седмица 

се е забавил до 9,5% от 15,3% през миналата седмица 

 

Всички пациенти с новия коронавирус вече са изписани от болниците в 

китайските град Ухан, откъдето се разпространи пандемията, съобщиха здравните 

власти, цитирани от БТА, Ройтерс и ТАСС. 

 

"Последните новини са, че към днешна дата броят на пациентите с новия 

коронавирус в Ухан е нула, благодарение на съвместните усилия на уханските лекари и 

медиците, изпратени в града от цялата страна за оказване на помощ в борбата с 

разпространението на коронавируса", заяви на пресконференция говорителят на 

Държавната здравна комисия Ми Фън. 



По-рано днес комисията информира, че от болниците в Ухан са изписани 11 

пациенти. Като цяло от китайските болници бяха изписани 63 452 души с потвърдена 

коронавирусна инфекция, от тях 46 452 бяха лекувани в Ухан. 

 

Броят на потвърдените нови случаи на коронавирус в Индия нарасна с 1990 за 

едно денонощие, достигайки 26 496, което е рекорден показател за страната, съобщи на 

сайта си индийското здравно министерство. Това предаде БТА като се позова на ТАСС. 

По данни на министерството броят на починалите от Ковид-19 се е увеличил с 49 за 24 

часа и вече е 824. 

 

В индийските болници се намират за лечение близо 20 000 пациенти, заразени с 

коронавируса, а 5 804 са оздравели. 

 

Премиерът Нарендра Моди призова властите на всички щати и съюзни територии 

да обезпечат спазването на режима на строга изолация до 14-ти април, а по-късно 

продължи този срок до 3-ти май включително.  

 

Сингапур регистрира 931 нови случая на заразяване с коронавирус за последното 

денонощие, с което общият им брой достигна 13 624, съобщи здравното министерство в 

изявление, цитирано от агенция „Ройтерс“ и БТА. Повечето случаи са работници 

мигранти, живеещи в общежития.  

 

Вчера бе съобщено за 618 заразени за едно денонощие. Малката страна с 5,7 

милиона жители вече има едно от най-високите равнища на заразяване в Азия, според 

официалните данни. Това се дължи най-вече на огнищата на заразяване в пренаселените 

общежития, където са настанени над 300 000 работници, главно от Южна Азия. 

 

Жертвите на коронавируса по света вчера надхвърлиха 200 000. 
 
 


