
ПРЕМИЕРЪТ НА ИТАЛИЯ ДЖУЗЕПЕ КОНТЕ И МИНИСТРИТЕ  

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  

ЩЕ БЪДАТ РАЗПИТАНИ ОТ ПРОКУРОРИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА 

Премиерът на Италия Джузепе Конте и министрите на здравеопазването и на 

вътрешните работи ще бъдат разпитани от прокурори, които проверяват как 

правителството е действало при пандемията от COVID-19. За това информира БНР на 

10.06.2020 г. като се позова на АФП и местни медии. 

Прокуратурата в Бергамо, град в северния регион Ломбардия, който най-тежко бе 

засегнат от коронавируса, започна мащабно разследване на здравната криза заради 

COVID-19, която по официални данни е убила над 34 000 души в Италия. 

Специално се проверява защо през февруари не са били наложени т.нар. червени 

зони около градовете Нембро и Алцано, за което правителството и регионални 

представители се обвиняват взаимно. 

Правителството наложи първата „червена зона“ около град Кодоньо 24 часа след 

откриването на пациент с вируса. То направи така с още 10 града, а по-късно и с по-

големи райони в Северна Италия, преди да наложи национална карантина. 

Премиерът Конте, здравният министър Роберто Сперанца и вътрешният Лусиана 

Ламоргезе се очаква да се явят на разпит пред прокурори по-късно днес, твърдят 

„Кориере дела Сера“ и други издания. 

Екипът, воден от главния прокурор на Бергамо Мария Кристина Рота, вече 

разпита губернатора на Ломбардия Атилио Фонтана и регионалния здравен министър 

Джулио Галера, които твърдят, че националното правителство е трябвало да реши дали 

определени райони трябва да бъдат затворени. 

Кодоньо бе поставен под карантина на 21-ви февруари. Ломбардия и още 14 

района в съседните региони Венето, Пиемонт и Емилия Романя – на 8-ми март, а цяла 

Италия – два дни по-късно. 

Галера казал на Рота, че било ясно от 23-ти февруари за открити много позитивни 

случаи около Нембро и Алцано, но правителството не предприело действия. 

Премиерът Джузепе Конте заяви през април, че „ако Ломбардия е искала, Алцано 

и Нембро е можело да бъдат направени червени зони“. 

 


