
НАД 3,11 МЛН. СА ЗАРАЗЕНИТЕ С COVID-19 В СВЕТА 

Над 3,11 млн. души са заразени с коронавируса в глобален мащаб, починалите от 

заболяването са 216 667, информира на 29.04.2020 г. БНР като се позова на последната 

статистика на агенция „Ройтерс“. 

САЩ остават най-засегнати от Covid-19 с 1 019 167 заразени и 58 605 починали. 

По брой на жертвите втора е Италия с 27 359 и 201 505 установени случаи. 

В Испания починалите от коронавируса днес се увеличиха с 325 души, и с 

корекции на смъртни случаи от предишни дни жертвите са общо 24 275. Страната е втора 

в света по брой на заразените – 212 917, като увеличението за денонощие е с 2144 случая, 

по данни на властите. 

Броят на починалите с коронавирус във Франция надхвърли 23 600, а 

заразените вече са близо 130 000.  Премиерът Едуар Филип заяви пред парламента, че 

мерките за социална изолация няма да бъдат отменени, докато броят на новите случаи 

не спадне под 3000 дневно.  

Във Великобритания жертвите са 21 678, а броят на заразените достигна  

161 145. 

Броят на потвърдените случаи на коронавирус в Германия надхвърли 157 000, 

повече от 6100 са починали, според института "Роберт Кох", съобщи БГНЕС. Според 

института в Германия за един ден са починали 202 пациенти с коронавирус, докато 

предния ден са били регистрирани 163 смъртни случая от Covid-19. Общият брой на 

смъртните случаи е 6115. Лекарите съобщават също, че от началото на епидемията 

вирусът е бил открит при 157 641 души, увеличението на случаите възлиза на 1304 през 

последните 24 часа. Ден по-рано е отчетено увеличение на 1144 души. Излекувани са 

повече от 120 000 души.Най-голям брой инфекции са открити в Бавария - 41 830, Северен 

Рейн-Вестфалия - 32 429 и Баден-Вюртемберг - 31 336. В Берлин са регистрирани 5734 

случая на инфекция с Covid-19 

Голям брой починали е отчетен и в Белгия – 7331, както и в Нидерландия – 4566. 

Броят на потвърдените случаи на COVID-19 в Швеция надвиши 20 000 днес, 

предаде агенция „Ройтерс“. Страната съобщи за 107 нови смъртни случаи, с които 

общият им брой достига 2462. Статистиката на шведската Публична здравна агенция 

показа днес, че новозаразените с коронавируса са 681 и така те стават общо 20 302. 

Подходът на Швеция към ограничаване на заразата е далеч по-мек в сравнение с 

повечето европейски страни. Повечето училища работят, бизнесът също, въпреки че 

нивото на смъртност е по-високо от това в скандинавските съседи на страната, която има 

над 10 млн. души население. 

Правителството на Великобритания реши персоналът и домуващите в 

старческите домове в страната да бъдат тествани за COVID-19, независимо дали имат 

симптоми. 



Броят на диагностицираните случаи на коронавирус в Нидерландия нарасна с 386 

и достигна 38 802, съобщиха днес здравните власти, цитирани от "Ройтерс". През 

последното денонощие 145 души са починали от COVID-19, с което общият им брой 

достигна 4711, посочи в ежедневната си сводка Институтът за обществено здраве, като 

предупреди, че съобщава само за потвърдените случаи, а действителните числа може да 

са по-високи. 

Швейцарските власти ревизираха предишна препоръка и обявиха, че вече е 

безопасно децата под 10-годишна възраст да прегръщат бабите и дядовците си. 

Отговарящият за инфекциозните болести в здравното министерство Даниел Кох каза, че 

учени са стигнали до извода, че малките деца не предават вируса на други хора. Все пак 

препоръката на Кох е такива срещи да бъдат кратки. 

Броят на заразените с коронавирус в Русия за последните 24 часа се е увеличил с 

5841 души и общо вече е 99 399, предаде ТАСС. Оздравелите към момента са 10 286, а 

общият брой на починалите от заболяването е 972, сочат последните данни на 

оперативния щаб за борба с разпространението на COVID-19.  Според премиера Михаил 

Мишустин е твърде рано да бъде назована точна дата за пълна отмяна на карантинните 

мерки. Вчера президентът Владимир Путин възложи на правителството да подготви план 

за постепенно сваляне на ограниченията от 12-ти май. Русия обяви, че удължава 

забраната за влизане на територията ѝ на чужденци и след 30 април, за да ограничи 

разпространението на епидемията от коронавируса.  

Парламентът на Китай ще заседава следващия месец, което се тълкува от 

анализатори като знак, че според управляващите ситуацията с коронавируса в страната 

е под контрол. 

 


