
НАД 5,4 МЛН. ДУШИ СА ЗАРАЗЕНИ С НОВИЯ КОРОНАВИРУС 

В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ 

Над 5,4 млн. души са заразени с новия коронавирус в глобален мащаб, 343 900 са 

жертвите на заболяването, информира БНР на 25.05.2020 г. като се позова на последната 

статистика на Агенция „Ройтерс“. 

САЩ продължават да бъдат най-засегнатата държава с 97 568 жертви на COVID-

19 и 1 647 663 заразени. В страната забраниха влизането на пътници от Бразилия, която 

е на второ място в света по брой на заразените.  

Установените случаи на коронавирус в Бразилия са 363 211, а починалите -

22 666. 

В Русия жертвите на коронавирусната инфекция са над 3500, а заразените – 

344 481. 

Във Великобритания заразените с COVID-19 са близо 260 000, а вследствие на 

заболяването са починали 36 793 души. 

Нидерландското министерство на земеделието съобщи, че на 25-ти май е 

установило вероятен втори случай на предаване на новия коронавирус на човек от 

норка, която е била заразена, предаде Агенция „Ройтерс“. В писмо до парламента 

ресорният министър Карола Схаутен повтори, че Националният здравен институт смята 

риска за предаване на вируса от животно на човек извън фермите за „незначителен“. На 

26-ти април правителството съобщи, че норка от ферма в южната част на страната е 

установена с коронавирус, което доведе до по-мащабно разследване. Миналата седмица 

бе съобщено за първия предполагаем случай на предаване на вируса от норка на човек.  

В Испания има 253 144 установени случая на COVID-19, а жертвите станаха 

28 678. 

В Италия починалите от заболяването са 32 785, а заразените - близо 230 000. 

Във Франция има 182 584 заразени, 28 367 починали. 

Белгия е сред тежко засегнатите европейски страни с 57 092 случая на COVID-

19 и 9 280 жертви. Страната няма да се връща към строгите ограничителни мерки, 

наложени за близо 2 месеца, ако има втора вълна от случаи на COVID-19, съобщи 

вътрешният министър на Белгия, цитиран от Агенция „Ройтерс“. 

Животът в Белгия с население 11,5 млн. души буквално бе блокиран в средата на 

март, само хранителните магазини и аптеките работеха. Част от бизнеса възобнови 

дейността си през май. 

В Германия има 178 534 заразени, починалите са 8279. Националният 

железопътен превозвач на Германия "Дойче бан" създаде приложение, което ще даде 

възможност на пътниците да видят кои влакове са резервирани на 50% или повече 



процента от капацитета им, което да позволи социално дистанциране на фона на 

пандемията от коронавирус, съобщи списание "Шпигел". 

Австрийският канцлер Себастиан Курц обяви, че правителството ще отпусне 1 

милиард евро на местните власти, за да им помогне да се преборят с въздействието на 

коронавирусната криза. Той добави, че Австрия има две основни цели - първата е да 

ограничи пандемията, а втората - да върне икономическия растеж.  

Междувременно вицеканцлерът Вернер Коглер посочи, че се очаква местните 

власти да използват ресурсите за инвестиции в местната недвижима собственост, 

устойчива енергия, както и за обновяване на стари сгради и инвестиции в съоръжения 

за обществен транспорт. 

В Унгария има 3756 потвърдени случая на COVID-19, от които 491 смъртни. 

Страната отвори южната си граница за граждани на Сърбия и на Унгария от 25-ти 

сутринта, съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто, предаде „Ройтерс“. 

В Азия най-засегната остава Индия с 138 845 заразени и 3 867 жертви. 

В Близкия изток най-засегнатата страна е Иран със 7 300 починали и над 131 000 

установени случая на COVID-19. 

До около 34 000 спаднаха активните случаи на коронавируса в Турция, въпреки 

лекото покачване на броя на новозаразените на 24-ти май. Макар и с малко, за пръв път 

от седмици, новите потвърдени случаи са повече от излекуваните пациенти. 

Над 75% от заразените с коронавирус в Турция вече са излекувани. Починалите в 

страната от началото на пандемията са 4 340 души. Под 1 150 са новите потвърдени 

случаи през последните 24 часа, оздравелите са малко под 1100. 

През последните няколко дни броят на новозаразените в Румъния е под 200 на 

ден, с изключение на 24-ти май, когато бяха регистрирани 213 нови случая, съобщи 

телевизия „Диджи 24“, цитирана от БТА. 

Държавният секретар в румънското здравно министерство Хорациу Молдован 

изтъкна, че мерките срещу коронавируса трябва да продължат. Румъния в момента прави 

между 9 000 и 11 000 теста за COVID-19 на ден. 

Молдован обяви план за тестване на общия имунитет на населението срещу 

COVID-19. То ще бъде извършено с по-прецизни бързи тестове, одобрени от Световната 

здравна организация,  след преминаването на пика на епидемията и ще включи 30 000 

души.  

Япония до голяма степен избегна огнища на масово заразяване с коронавируса, 

каквито бяха наблюдавани в САЩ и Европа, въпреки че наложи по-леки ограничения. В 

страната бяха регистрирани около 16 600 заразени, от които са починали приблизително 

850.  

Извънредното положение, наложено в Япония заради пандемията от новия 

коронавирус, бе вдигнато на 25-ти май в цялата страна, предадоха световните агенции. 



Премиерът Шиндзо Абе обяви, че мярката се отменя в столицата Токио и останалите 

четири от общо 47 префектури, в които все още беше в сила. В по-голямата част от 

Япония извънредното положение бе вдигнато на 14-ти май. 


