
ПО-ГОЛЕМИТЕ УЧЕНИЦИ В КИТАЙ СЕ ВРЪЩАТ В УЧИЛИЩЕ, 

В ЧЕХИЯ БРОЯТ НА ЗАРАЗЕНИТЕ С COVID-19 НАМАЛЯВА 

По-големите ученици в най-големите градове в Китай започват да се връщат в 

училищата си след карантината заради коронавируса, информира на 27.04.2020 г. БНР 

като се позова на ВВС. 

Шанхай прие обратно учащите се, които са в последните години от основното и 

средното образование, а Пекин позволи на учениците, подготвящи се за 

кандидатстудентски изпити през юли да се върнат обратно. Училища в други части на 

Китай бяха отворени отново преди няколко седмици. 

Ухан, откъдето тръгна епидемията от COVID-19, в края на миналата година, ще 

отвори гимназиите си на 6-ти май. 

Китай обяви, че до голяма степен е обуздал разпространението на болестта. От 

петък в страната има едва 26 нови потвърдени случая, с което общият им брой достига 

82 230. Всички пациенти в Ухан са изписани. Но все още има опасения от възможна втора 

вълна на заразата и мерките за дистанция се прилагат стриктно – учениците носят маски 

и седят на разстояние един от друг.  

За денонощието в Чехия са регистрирани само 52-ма нови заразени с COVID-19, 

което е най-малкият брой от близо месец и половина, съобщи министерството на 

здравеопазването, цитирано от ТАСС и БТА.  

 

От 1-ви март, когато чешкото здравно министерство съобщи за първия случай на 

коронавирусна инфекция в страната, досега малко над 7400 души са дали положителна 

проба за COVID-19 от общо близо 215 200 тествани. Излекуваните от COVID-19 в Чехия 

са 2 545, а починалите -  221. В интензивни отделения са хоспитализирани 73-ма 

пациенти - най-ниският брой от 1-ви април. 

 

В Чехия от 12-ти март е въведено извънредно положение, въпросът за 

продължаването му ще бъде разгледан от парламента във вторник, 28-ми април. 

Междувременно Чехия навлезе в нова фаза на постепенно отслабване на 

рестриктивните мерки. Чешката република разреши отварянето на магазини с площ до 

2500 кв. м, предаде Асошиейтед прес. Отворени са също зоопаркът и ботаническите 

градини, фитнес центровете и автошколите. Позволени са публичните събирания, но 

най-много до 10 души, вместо досегашните двама. Три чешки завода, собственост на 

германски автомобилопроизводител, днес подновиха производството. Компанията 

осигурява около 34 000 работни места. 

Испанските власти предпазливо подготвят още стъпки към облекчаването на 

мерките в страната, която бе една от най-тежко засегнатите от COVID-19 в Европа, след 

като на децата бе разрешено да излизат от домовете за първи път от 6 седмици, предаде 

„Ройтерс“. Испания бе под строга карантина от 14-ти март и отскоро започна разхлабване 

на ограниченията след спад в темпото на заразата. В неделя децата под 14-годишна 

възраст получиха един час разходка, спазвайки правилата за дистанция на не повече от 

1 км от домовете си. 



На 27-ми април 2020 г. смъртните случаи в Испания се увеличиха с 331 и 

достигнаха общо 23 521. Общият брой на заразените е 209 465 от 207 634 ден по-рано. 

За едно денонощие в Украйна са установени 392 нови случая на коронавируса, а 

общият брой на лабораторно потвърдените случаи на COVID-19 достигна 9009, съобщи 

министерството на здравеопазването на страната, цитирано от ТАСС и БТА.  

Смъртните случаи са общо 220, 864 пациенти са оздравели, се казва в 

съобщението в Телеграм-канала на министерството "Коронавирус инфо". В Украйна са 

извършени 93 519 PSR тестове, от тях за последното денонощие – 4 251. За цялото време 

на изследванията делът на положителните тестове е 9,6% от общия брой на взетите, за 

последното денонощие - 9,2%.  

На брифинг украинският министър на здравеопазването Максим Степанов 

съобщи, че сред заразените са 1749 медицински работници и 614 деца. За последното 

денонощие най-много нови случаи са регистрирани в Харковска и Закарпатска област.  

Първият случай на коронавируса в Украйна бе установен на 3-ти март в 

Черновицка област. В момента в страната е въведено извънредно положение и до 11-ти 

май е в сила карантина. 

 


