
В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ СЛУЧАИТЕ НА COVID-19 

НАДХВЪРЛИХА 9 МИЛИОНА 

В глобален мащаб случаите на COVID-19 надхвърлиха 9 милиона. Световната 

здравна организация призова да се увеличи производството на медикамента 

дексаметазон, за който има данни, че намалява значително смъртността при пациенти с 

коронавирус, съобщи БНР на 23.06.2020 г. 

В Москва започна пореден етап на отмяна на ограниченията. В руската столица 

от 23-ти юни отварят врати фитнесите, басейните, ресторантите и кафенетата, както и 

детските и спортните площадки. 

Очаква се британският премиер Борис Джонсън да оповести дали заведенията, 

хотелите и фризьорските салони ще заработят отново на 4-ти юли и дали ще бъде 

намалена социалната дистанция. 

Бразилия регистрира нови 21 432 случая на COVID-19 за последните 24 часа, 

както и 654 нови смъртни случая от болестта, предаде Агенция „Ройтерс“, като се позова 

на данни на Министерството на здравеопазването на Бразилия. От началото на 

пандемията страната е регистрирала 1 106 470 случая на заразяване с новия коронавирус 

и 51 271 смъртни случая. 

Броят на заразените с новия коронавирус в Колумбия нарасна с 2531 души до 71 

183, съобщи в понеделник Министерството на здравеопазването и социалната защита, 

цитирано от ТАСС. На 22-ри юни потвърдихме оздравяването на 1608 пациенти, 2531 

нови случаи на заразяване и 73 смъртни случая. Общо броят на оздравелите достигна 28 

968 души, на пациентите с COVID-19 - 71 183, а на починалите - 2310, съобщи 

министерството в Туитър. 

В столицата Богота са регистрирани 21 541 заразени с новия коронавирус. 

Първият случай на COVID-19 в Колумбия бе потвърден на 6-ти март. На 17-ти март 

президентът на страната Иван Дуке обяви извънредно положение за срок от 30 дни. 

Мексико съобщи на 22-ри юни за нови 4577 случая на COVID-19 и още 759 

смъртни случая след потвърдено заразяване с новия коронавирус, предаде Агенция 

„Ройтерс“, като се позова на здравното министерство. Общият брой на заразените в 

Мексико достигна 185 122 души, а на смъртните случаи - 22 584. Правителството обяви, 

че реалният брой на заразените в страната е вероятно много по-висок. 

Китай съобщи за нови 22 случая на коронавирус на 22-ри юни, като 13 от тях са 

регистрирани в столицата Пекин, предаде Агенция „Ройтерс“, като се позова на 

Националната здравна комисия. Предходния ден бяха регистрирани 18 нови случая, от 

които девет в Пекин. Китайските власти ограничиха движението на хора в столицата и 

засилиха мерките за предотвратяване разпространението на вируса. На 22-ри юни са 

установени седем асимптоматични пациенти с COVID-19 в Китай. Страната обаче не 

включва заразени без симптоми към потвърдените случаи, напомни „Ройтерс“. 

Броят на потвърдените случаи на COVID-19 в Германия нарасна с 503 до 190 862 

души, сочат данни, разпространени днес от Института за инфекциозни болести "Роберт 



Кох", предаде „Ройтерс“. Регистрираните смъртни случаи са 8895, показват данните на 

института. 

 


