
ИСПАНИЯ РАЗРЕШАВА РАЗХОДКИТЕ ЗА ДЕЦА,  

ЧЕХИЯ УДЪЛЖИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 25-ТИ МАЙ, 

БЕЛАРУС ВЪЗОБНОВИ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

Испания регистрира 367 смъртни случая от COVID-19 през последното 

денонощие - най-малко от месец насам. Страната е една от най-засегнатите от кризата, 

като починалите са над 22 000, а заразените - близо 220 000 души, съобщи на 24.04. 2020 

г. БНР.  

Испанското правителство готви облекчаване на карантината, като от неделя най-

сетне децата ще имат право да излизат. Испания въведе много строги ограничения в 

средата на март и докато възрастните все пак можеха да ходят до магазина и аптеката, 

децата си останаха шест седмици вкъщи - ситуация, която постави и родителите на 

гигантско изпитание. 

Правителството на социалиста Педро Санчес на няколко пъти променяше 

правилата и, извинявайки се, подчерта, че облекчаването на мерките ще бъде постепенен 

и дълъг процес: "Даваме си ясна сметка за опасността, която представлява вирусът, 

а също и за това, че решенията за разхлабване на мерките няма да бъдат окончателни. 

Ако видим, че в някоя област не съответстват на създалата се ситуация, ще ги 

променим". 

Вицепремиерът Пабло Иглесиас съобщи, че се разрешават разходките на деца до 

14 години, а не както по-рано беше обявено - до 12: "Ще могат да излизат да се 

разхождат и да играят навън веднъж на ден в продължение на един час, на разстояние 

един километър от дома си. Това ще може да става от 9 сутринта до 9 

вечерта". Децата имат право да се разхождат в присъствието на възрастен, като вземат 

и играчките си, но без да посещават детските площадки и парковете. 

Броят на починалите от COVID-19 в болници във Великобритания нарасна към 

24-ти април с 684 души, спрямо 616 вчера, като достигна 19 506 души от началото на 

пандемията. Това съобщи БТА, като цитира местните здравните власти. 

Според министерството на здравеопазването 143 464 души (от които 5386 са 

новорегистрираните) са дали положителен тест за коронавирус в Испания, една от най-

тежко засегнатите от епидемията в Европа, отбелязва Франс прес. Агенцията допълва , 

че данните на властите не включват домовете за пенсионери, където според 

представители на сектора, са починали няколко хиляди възрастни.  

Ако настоящите темпове на разпространение на коронавирусната инфекция в 

Русия се запазят, след две седмици някои региони могат да се сблъскат с недостиг на 

болнични легла. За това предупреди кметът на Москва Сергей Собянин. През 

изминалото денонощие броят на регистрираните случаи на COVID-19 в Русия достигна 

над 68 600 души.  

На днешното заседание на координационния съвет при правителството за борба с 

разпространението на коронавируса Собянин каза, че до началото на следващата 

седмица трябва да бъде решен въпросът с потенциалния недостиг на болнични легла в 

регионите: „Струва ми се, че тази работа трябва да бъде свършена до понеделник и в 

понеделник в регионите да бъде доставен допълнителният леглови фонд, който трябва 



да бъде разгърнат в следващите две седмици, защото от приемането на решението до 

преоборудването на една или друга клиника минават минимум две седмици“. 

Далеч по-оптимистично прозвуча днешното изказване на председателя на Съвета 

на федерацията Валентина Матвиенко. Според нея темповете на разпространение на 

инфекцията не са застрашаващи благодарение на предприетите мерки, а ситуацията в 

регионите е под контрол. Матвиенко увери, че Русия разполага с необходимия финансов 

ресурс за справяне с кризата. 

Очаква се през следващата седмица президентът Владимир Путин да реши дали 

да бъдат продължени строгите карантинни мерки и по време на предстоящите майски 

празници. Министерството на здравеопазването препоръчва ограниченията да останат в 

сила с аргумента, че именно след празниците се очаква да бъде достигнат пикът на 

заболеваемостта в Русия. 

Броят на заразените с коронавируса в Беларус нарасна за 24 часа със 751 до общо 

8773 души, съобщи БТА, като цитира данни на здравното министерство на страната. 

"Към 24 април са регистрирани 8773 души, дали положителен тест за Covid-19. За 

целия период на разпространението на заразата на територията на страната са 

починали 63 пациенти с Covid-19 и с редица хронически заболявания", се казва в 

съобщението. Най-много заразени има в столицата Минск - 4090 души. 

"Като цяло ситуацията е под контрол. Чрез предприетите противоепидемични 

мерки успяваме да не допуснем лавинообразно нарастване на заразените", каза на 

брифинг заместник-министърът на здравеопазването Елена Богдан. По думите ѝ в 

резултат на епидемиологичните изследвания са открити и изолирани 30 500 контактни 

лица. Излекувани и изписани са общо 1120 пациенти. От началото на февруари в Беларус 

за коронавирус са тествани повече от 130 000 души.  В Беларус не е въведена карантина 

заради коронавируса и продължава подготовката за парада по случай Деня на победата. 

От 20-ти април са възобновени учебните занятия в училищата. Според оценки на 

здравния министър Владимир Караник пикът на заразата ще настъпи в края на април - 

началото на май. Световната здравна организация обаче посъветва Беларус да се готви 

за най-лошия сценарий на развитие на епидемията. 

Иран, който е най-тежко засегнатата от пандемията страна от Близкия изток, вече 

се справя с кризата, заяви иранското министерство на здравеопазването и обяви, че 

новите смъртни случаи са 93. Това съобщи БТА, като цитира „Франс прес“. 

Общо броят на жертвите на коронавируса в Иран достигна 5574 от общо 88 194 

заразени. 1168 са се заразили за последните 24 часа, съобщи Киануш Джаханпур, 

говорител на министерството на здравеопазването: 

"Вече нито една от нашите провинции не е на червено" по отношение на 

възможностите си за справяне със здравната криза, подчерта той, но уточни, че 

ситуацията далеч не е нормална. Някои наблюдатели смятат, че Техеран не съобщава 

реалния брой на жертвите и посочват, че починалите може да са четири до пет пъти 

повече. 



Чехия днес значително облекчи някои ограничителни мерки, въведени заради 

Covid-19, като позволи на гражданите си да пътуват в чужбина и отмени полицейския 

час, съобщава БТА. 

Премиерът Андрей Бабиш взе решението изненадващо бързо, реагирайки на 

съдебно поставовление, че ограниченията нарушават закона, отбеляза ДПА. 

Чешките власти ще запазят проверките за COVID-19 по границата с Германия и 

Австрия до 14-ти май, каза вътрешният министър Ян Хамачек. При това на чехите, 

работещи в Германия и Австрия, ще им бъде позволено да пътуват, но със сертификат, 

издаден преди не повече от две седмици, доказващ, че не са заразени с коронавирус.  

Започналото вече постепенно отваряне на частните предприятия е ускорено. Спа 

центровете ще отворят в понеделник, първоначално само за чешки граждани. От тази 

стъпка ще се възползват много центрове в Западна Бохемия между Марианске Лазне, 

Карлови Вари и Франтишкови Лазне. 

Все още е забранено събирането на повече от 10 души на едно място. Освен това 

извънредното положение е продължено до 25-ти май. Чешкото външно министерство 

посъветва населението да се въздържа от пътувания през границата, освен при спешни 

случаи, и посочи, че много страни все още забраняват влизането на чужденци. 

Към днешна дата в Чехия са регистрирани 7188 случая на коронавирус, а 

починалите с COVID-19 са 213. 

Полското правителство ще удължи мярката за борба с разпространение на 

коронавируса за затваряне на училища и детски градини с месец – до 25-ти май. Това 

съобщи днес министърът на образованието Дариуш Пятковски, цитиран от Агенция 

„Ройтерс“. 

Пятковски заяви още, че обмисля дали е възможно да се разреши на някои 

образователни учреждения да предлагат грижа за децата през деня, но не даде 

подробности за идеята. 

От своя страна здравният министър Лукаш Шумовски каза днес, че няма 

достоверни данни, които да сочат, че ситуацията с коронавируса ще се успокои през 

есента, след като бе запитан дали очаква увеличаване на заразявания по-късно през 

годините заедно със случаи на грип.  

По-последни данни на Ройтерс жертвите на COVID-19 в Полша са 454, а 

заразените - над 10 500. 

Над 2,7 млн. души са заразени с коронавируса в глобалния мащаб. Над 189 970 са 

жертвите на заболяването, регистрирано в над 210 държави и територии. Това сочи 

последната статистика на Агенция „Ройтерс“. 

 


