
     ПО СВЕТА СЛУЧАИТЕ НА COVID-19 СА ПОВЕЧЕ ОТ  3,3 МИЛИОНА 

 

Броят на заразените с COVID-19 в Европа надхвърли милион и половина души. 

Починалите от респираторното заболяване са над 140 хиляди на Стария континент, който 

остава най-засегнат от заразата. Общо по света случаите на новия коронавирус са повече 

от  3 350 000, информира БНР на 02.05.2020 г. като се позова на агенция „Франс прес“. 

 

По последни данни, броят на заразените във Франция надхвърли 130 000 

пациенти, починали са 24 600 души. Френското правителство реши да удължи до 24 юли, 

извънредното санитарно положение, въведено заради епидемията от COVID-19. 

 

Извънредното санитарно положение във Франция е в сила от 24-ти март в 

страната и се предвиждаше то да бъде отменено на 23-ти май. Но властите са преценили, 

че това би било преждевременно и че рисковете за ускоряване отново на епидемията ще 

бъдат големи в случай на рязко преустановяване на текущите ограничителни мерки. Това 

се посочва в проект на нормативен акт, разглеждан на 2-ри май от френското 

правителство, който ще бъде обсъждан в понеделник в парламента. Текстът посочва по-

специално и при какви условия хората, идващи във Франция и заразени с вируса, ще 

трябва да бъдат поставени под карантина. В проекта на нормативния акт се говори и за 

въвеждане на "информационна система", касаеща болните и тяхното обкръжение, като 

продължителността на тази система ще бъде една година. 

 

 Във Франция излизането от изолацията ще започне на 11-ти май. Френският 

здравен министър заяви, че хората ще трябва да се научат да живеят за известно време с 

вируса.  

Хората в най-тежко засегнатата държава в Европа - Испания на 2-ри май за първи 

път от седем седмици можеха да излязат навън, за да бягат или да карат велосипед. 

Различните възрастови групи ще могат да тренират на открито в различни часове - 

възрастните ще излизат между 6:00 и 10:00 часа, както и между 20:00  и 23:00 часа. 

За разлика от Испания, Ирландия удължи ограничителните мерки с две седмици 

до 18-ти май. 

Броят на потвърдените случаи на COVID-19 в Германия нарасна с 945, 

достигайки 161 703, съобщи институтът по заразни болести "Роберт Кох", цитиран от 

"Ройтерс". Смъртните случаи се увеличиха с 94, достигайки 6575. 

Великобритания обяви, че е достигнала целта си да провежда 100 000 теста за 

коронавирус на ден - стъпка, необходима за отслабване на ограничителните мерки. 

9 205 са случаите на коронавирус в Сърбия, а починалите пациенти са 185. 

Потвърдените случаи в САЩ се увеличиха до общо 1 102 679, добавяйки 33 983 

нови инфекции в сравнение с вчерашната актуализация, докато броят на тестовете, 

прилагани от здравните работници в цялата страна, премина 6,5 милиона. 

Междувременно най-малко 37 983 души са били изписани от болниците след 

пълно възстановяване от болестта, като общият им брой в САЩ достигна 164 015. Броят 

на починалите е 65 000, 



Русия съобщи за нови близо 10 000 случая на COVID-19 за последните 24 часа, 

предаде АФП. Новозаразените са се увеличили с 9623 до общо 124 054 случая, съобщиха 

руските власти. 50 са починалите за последното денонощие, с което жертвите на 

коронавируса в Русия достигат 1222. Така Русия се нарежда на седмо място в света по 

брой на инфекциите. Излекуваните са над 15 000. 

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че столицата, която е епицентър на 

заразата с над половината от новите случаи и общата им бройка, все още не е достигнала 

пика на заболяването. Собянин каза още, че около 2% от жителите на града – или над 

250 000 души, са заразени с коронавируса.  

В Италия от следващата седмица започва втората фаза от отслабване на мерките, 

заради епидемията от коронавирус. От понеделник, 4-ти май, вече ще бъдат разрешени 

разходките в парковете и посещенията при роднини. Възобновява се работата и на 

магазините, но остава задължението за носене на предпазни маски и спазване на 

социална дистанция и максимална хигиена. 

В Африка вече има над 40 000 случая на COVID-19. Това съобщи институцията 

за контрол и превенция на заболяванията към Африканския съюз, предаде "Асошиейтед 

прес". Смъртните случаи на континента са над 1600, а 53 от 54 страни имат потвърдени 

случаи на заразени от коронавирус. Лесото е единствената страна без нито един 

установен случай. 

 
 


