
Световната здравна организация  обяви: 

ИМА 8 ВОДЕЩИ КАНДИДАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ВАКСИНА  

СРЕЩУ COVID-19 

 

Работата по създаването на ваксина срещу новия коронавирус се ускорява, в момента има 8 

водещи кандидати. Това заяви на пресконференция генералният директор на СЗО д-р Тедрос 

Адханом Гебрейсус, информира на 13.05.2020 Zdrave.net. 
 

По думите на д-р Гейбрейсус първоначалните очаквания са били за по-дълъг период по 

създаването на ваксина – между 12 и 18 месеца, но той вероятно ще бъде значително съкратен. 
„Това ще стане възможно благодарение на усилията за ускоряване на работата на учените и 

на значителната инвестирана сума – 7,4 млрд. евро, предоставена от 40 държави, организации 

и изследователски тръстове“, каза той и допълни, че над 1 млрд. евро е обещала и Европейската 
комисия. 

 

Генералният директор на СЗО каза още, че въпреки това тези средства няма да са достатъчни 

и ще са необходими допълнителни пари, за да се ускори разработването на ваксина. „По-
важното обаче е да се произведат достатъчни количества, за да се гарантира, че тази ваксина 

ще достигне до всички и никой няма да бъде лишен от нея“, посочи д-р Гебрейсус. По думите 

му има над 100 кандидати, като одобрените са 7-8, защото е преценено, че разполагат с по-добър 
потенциал. Те са ангажирани в целия процес – от разработването на модели и тестването им 

върху животни до създаването на проектите за клинични изпитвания. В момента СЗО разчита на 

консорциум от над 400 учени, които участват в разработването и апробирането на ваксините. 

 
„Докато новите случаи намаляват в Западна Европа, те се увеличават в Източна Европа, 

Африка, Югоизточна Азия, Източното Средиземноморие и други региони“, каза д-р Гебрейсус. 

 
На пресконференцията стана ясно, че се очаква към 30 юни в света да бъдат загубени 305 

милиона работни места на пълен работен ден. За сравнение бе посочена финансовата криза през 

2008 – 2009 г-, когато светът загуби 22 млн. работни места. 
 

Засега САЩ е най-засегнатата държава по брой смъртни случаи, заразени и безработни, 

отчитат още от СЗО. 

 


