
ЗАПОЧНА ПЪРВАТА ВИРТУАЛНА ГОДИШНА СРЕЩА НА СЗО 

ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 

Започна първата виртуална годишна среща на Световната здравна организация 

заради пандемията от новия коронавирус. Генералният директор на Световната здравна 

организация (СЗО) д-р Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че по-голямата част от 

населението на света все още е уязвима от коронавируса, тъй като само малка част е 

успяла да развие антитела, информира БНР на 18.05.2020 г.  
 

От думите на Гебрейесус стана ясно, че в силно засегнатите райони не повече от 

20% от хората имат изградени антитела, докато в други региони процентът на 

имунизираните срещу болестта вероятно е под 10%. "Предстои да извървим дълъг път", 

заяви шефът на СЗО.  
 

Изказвайки се на 73-тата сесия на Световната здравна асамблея, ръководителят на 

СЗО подчерта, че страните трябва да осигурят мерки за откриване и потискане на 

допълнителни огнища на коронавирус, преди да премахнат въведените ограничителни 

мерки. Той предупреди, че твърде бързото отваряне на икономиките само ще затрудни 

възстановяването. 

 

СЗО препоръчва системно проследяване, изолиране и лечение на всички 

подозрителни случаи. Независимо в какъв стадий е епидемията във всяка отделна страна, 

организацията препоръчва да се спазват мерките за поддържане на дистанция, целящи 

да попречат на разпространението на вируса. Страните последваха в различна степен 

тези препоръки и са в различен стадий от епидемията. 
 

Шефът на СЗО посочи, че ще бъде стартирана възможно най-скоро независима 

оценка на глобалния отговор на коронавирус, като Китай също се изказа в подкрепа на 

такъв преглед. 
 

По-рано Китай се противопостави на призивите за преразглеждане на произхода 

и разпространението на коронавируса, но президентът Си Цзинпин сигнализира, че 

Пекин ще подлежи на безпристрастна оценка на глобалния отговор на COVID-19, но след 

като пандемията бъде поставена под контрол. "Тази работа се нуждае от научно и 

професионално отношение и трябва да се ръководи от СЗО. И принципите на 

обективност и справедливост трябва да се спазват", заяви Си Цзинпин във 

видеообръщане. Президентът на Китай обаче беше категоричен, че неговата страна 

винаги е действал прозрачно по отношение на коронавируса. 
 

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че организацията се 

нуждае от повече ресурси, за да осигури подкрепа за развиващите се страни. 

 

Новият коронавирус се разпространи по света, защото страните не му се 

противопоставиха заедно, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, 

цитиран от Агенция „Франс прес“ и ДПА. 
 

"Станахме свидетели на известна солидарност, но много малко единство, в 

борбата ни срещу COVID-19", заяви Гутериш в началото на годишната среща на 

страните членки на СЗО. "Страните следваха различни стратегии, понякога 

противоречащи си, и всички плащаме висока цена за това", подчерта генералният 

секретар. 



Тъй като много страни пренебрегнаха препоръките на СЗО, "вирусът се 

разпространи по цял свят и сега се придвижва към глобалния Юг, където отражението 

му може да е още по-опустошително", добави той. "Ние рискуваме нови вълни и нови 

пикове на епидемията“, предупреди Гутериш. Според него "СЗО е незаменима. Тя има 

нужда от повече ресурси, особено за да помогне на развиващите се страни". 

 

"Опазването на развиващите се страни не е въпрос на щедрост или 

благотворителност, а на просветен общ интерес. Страните от Севера няма да могат 

да се справят с COVID-19, освен ако страните от Юга го неутрализират в същия 

момент", посочи шефът на ООН. 
 


