
НАД 4 340 000 СА ПОТВЪРДЕНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 В СВЕТА 

Над 4 340 000 са потвърдените случаи на COVID-19 в света, а близо 293 000 са 

починалите. Над 1 602 000 са излекуваните хора. За това информира БНР на 13.05.2020 

г. 

Сред най-тежко засегнатите страни са Съединените щати, Испания, Русия и 

Великобритания. В много страни започна облекчаване на мерките, наложени заради 

борбата с коронавирусната пандемия. 

В Съединените щати се очаква до август месец 147 000 души да станат жертва 

на вируса. Един от водещите експерти по инфекциозни болести към Белия дом, д-р 

Антъни Фаучи, предупреди за "ненужно страдание и смърт", ако страната бъде отворена 

прекалено рано. 

Испанските власти планират да държат границите на страната затворени за 

повечето пристигащи от чужбина пътници до юли, предаде агенция „Ройтерс“, като се 

позова на два източника от министерството на външните работи. Целта на мярката е да 

бъде предотвратена втора вълна на разпространение на коронавируса в Испания, посочва 

БТА. 

Испанските власти започнаха да смекчават ограничителните мерки на фона на 

овладяването на епидемията в страната. Карантинните мерки ще бъдат в сила до 24-ти 

май, когато изтича и срокът на извънредното положение. Те обаче може да бъдат 

удължени. Броят на смъртните случаи от коронавирус в Испания за последното 

денонощие е 184, съобщи здравното министерство. От вируса в Испания са починали 

общо 27 104 човека. Броят на заразените е 228 691. 

Великобритания разрешава от 13-ти май на гражданите си да излизат навън за 

спорт или разходки в обществени паркове. Хората, които живеят заедно, вече ще могат 

да прекарват време на открито със свои познати, приятели или роднини, които живеят на 

друг адрес. От 13-ти май започват работа строителните фирми и различни сектори на 

промишлеността. Властите призовават възможно най-малко да се ползва общественият 

транспорт. Мерките се смекчават само в Англия, но засега не и в Шотландия, Уелс и 

Северна Ирландия. 

Австрия възнамерява да смекчи част от граничния контрол с Швейцария до 

няколко дни, а всички контролни мерки по границата трябва да бъдат отменени до юни. 

Португалия планира след месец да отвори хотелите и плажовете. Страната силно 

се нуждае от приходите от този сектор. 

 

 


