
Генералният директор на СЗО съобщи: 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ СЕДМИЦИ В СВЕТА ВСЕКИ ДЕН  

СЕ РЕГИСТРИРАТ ПО 100 000 НОВИ СЛУЧАЯ НА COVID-19 

 

През последните две седмици в света всеки ден се регистрират по100 000 нови случая 

на коронавирусна инфекция. Това съобщи на брифинг в Женева генералният директор 

на Световната здравна организация д-р Тедрос Адханом Гебрейeсус, цитиран от Агенция 

„Асошиейтед прес“. Той уточни, че близо три четвърти от тях идват от 10 държави от 

Америка и Южна Азия, информира на 16.06.2020 г. Zdrave.net. 

 

„Страните, в които вече се наблюдава ограничаване на заразата обаче трябва да 

бъдат много внимателни и да не подценяват опасността от нова вълна на болестта“, 

добави д-р Гебрейeсус.  

 

Генералният директор на СЗО информира, че произходът на новите случаи на 

коронавирус в Пекин, където в продължение на повече от 50 дни нямаше нови заболели, 

се разследва внимателно. Д-р Майкъл Райън, ръководител на Отдела за извънредни 

ситуации на СЗО, заяви, че организацията е предложила допълнителна помощ на 

китайските власти. Той допълни, че СЗО може да засили своя екип в Китай през 

следващите дни, докато разследването напредва. 
 

Опазването на природата е от съществено значение за предотвратят по-нататъшни 

болестни огнища, а загубата на биоразнообразие има роля за възникване на нови 

инфекции. Това са част от темите, които ще бъдат засегнати на уебинара на високо ниво 

„Опазване на природата-източник на човешко здраве", организиран от СЗО, информира 

на 16.06.2020 г. Clinica.bg. 

 

Лидерите на различните държави спешно трябва да признаят днешната криза, в която 

се намира планетата и да търсят решения за устойчиво бъдеще за хората и природата, 

казват още от Световната здравна организация. Усилията трябва да се насочат към смели 

и амбициозно резултати от срещата на върха на ООН за биологичното разнообразие, 

която поставя за цел възстановяване на природата до 2030 г. В тази връзка действията 

през следващите 12 месеца и глобалните преговори за биологичното разнообразие са 

ключови са от ключово значение за планетата. 

 

Уебинарът на СЗО ще представи преглед на взаимовръзките между биологичното 

разнообразие, здравеопазването и хранителните системи. Също така ще бъде обяснено 

как загубата на биологично разнообразие играе роля за появата на инфекциозни 

заболявания.  

 

    Уебинарът ще се проведе в сряда 17 юни от 17:00 до 18:30 часа. Той ще бъде открит 

от генералния директор на Световния фонд за природата (WWF) Марко Ламбертини, 

изпълнителния секретар на Конвенцията за биологичното разнообразие CBD г-жа 

Елизабет Марума Мрема и директора на СЗО за здравеопазване и околна среда д-р Мария 

Нейра. В отворената дискусия ще участват представители от редица организации.  


