
301 445 СА ЖЕРТВИТЕ НА COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ  

КЪМ 15-ТИ МАЙ 2020 

 

Над 4,46 млн. души са заразените с COVID-19 в глобален мащаб, 301 445 са 

жертвите на заболяването, информира на 15.05.2020 г. БНР като се позова на Агенция 

„Ройтерс“. 

 

САЩ продължават да са страната с най-много установени случаи и с най-много 

жертви, съответно 1 442 388 и 85 397. 

 

Русия е втората страна в света по брой заразени с коронавируса, но с далеч по-

малко съобщени жертви. В Москва започна безплатно масово скринингово изследване 

за антитела срещу коронавирус. Изследването трябва да установи до каква степен се е 

развил така нареченият колективен имунитет. От резултатите ще зависи кога ще бъде 

отменен режимът на самоизолация. На всеки три дни местните власти ще изпращат до 

70 000 произволно избрани московчани покани да си направят новия тест в една от 

специално оборудваните за целта 30 поликлиники. Поканите ще се получават на 

електронната поща или чрез SMS. 

 

Броят на жертвите на коронавируса във Великобритания за последното 

денонощие са 256, с което общият брой на починалите достигна 33 870 души. Броят на 

болните е около 148 000. Около 19 милиона души в Обединеното кралство може вече да 

са заразени с коронавирус, показва ново проучване. Екип от университета в Манчестър, 

фондацията SalfordRoyal и консултантският консорциум Res са изчислили, че в момента 

29% от британското население вероятно е заразено с вируса. Проучването за първи път 

ползва данни от местните власти за степента на предаване на заразата. Колоездачната 

Обиколка на Великобритания, която трябваше да се проведе през септември, е 

пренасрочена за 2021 година, като ще се използва същото трасе. 

 

Италия е на трето място в света по брой жертвите 31 368. Бржоят на заразените 

страната достигна 223 096.  

 

В Испания заразените с COVID-19 са 247 3941, а починалите – 27 321.  

 

Франция е с 27 425 жертви и 178 870 заразени. 

 

В Германия починалите са 7 800, а броят на заразените е близо 173 000.  

 

Турция запазва тенденцията броят на излекуваните за един ден пациенти да е по-

висок, отколкото броят на новозаразените с COVID-19. 4055 са общо жертвите на вируса 

в страната, 48 от тях са в последните 24 часа. Малко над 2100 пациенти са оздравели 

днес, новозаразените са над 1700. Днес, 15-ти май,  за пръв път след 42 дни младежите 

на възраст между 15 и 20 години можеха да излизат от домовете си за 4 часа. В другите 

дни изключение се прилага само за тези от тях между 18 и 20 години, които работят. В 

сряда за пръв път от въвеждането на забраната можеха да излизат децата до 14 години, а 

предната неделя възрастните хора над 65 години можеха да се порадват на слънцето и 

въздуха на открито след 50 дни изолация. 

 



Сериозен е броят на установените случаи и в Бразилия, която е най-засегнатата 

страна от коронавируса в Латинска Америка с 202 918 заразени. Броят на починалите 

там е 13 993. 
 

През последното денонощие в Румъния са потвърдени 190 нови случая на 

заразяване с коронавирус, с което общият брой на заразените достигна 16 437 души, 

съобщи Групата за стратегическа комуникация, цитирана от "Аджерпрес". От тях 9370 

души са обявени за излекувани и са изписани от болниците. На лечение в интензивните 

отделения в момента се намират 219 пациенти. Броят на починалите от COVID-19 

нарасна до 1056 души. 

 

Иран съобщи за скок на заразените на дневна база. Говорителят на здравното 

министерство Кайнаш Джаханпур заяви, че за последните 24 часа в страната са 

потвърдени 2102 нови случая, с което общо случаите на COVID-19 в ислямската 

република стават 116 635. 

 


