
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ БЕЛЕЖИ РЪСТ НА ИМУНИЗАЦИИТЕ СРЕЩУ COVID-19 

 

Европейският съюз бележи ръст на имунизациите срещу COVID-19, като средно за 

общността е постигнато ниво от 0,33 приложени дози на 100 души население срещу 0,19 

дози на 100 души средно за света, сочат данни на портала OurWorldInData към 31 март 

2021 г. Данните се отнасят за хора, ваксинирани поне с една доза, информира Zdrave.net 

на 02.04.2021 г. като се позова на експертите.  

 

Унгария продължава да държи водеща позиция в ЕС с 0,86 дози на 100 души 

население, изпреварвайки значително Франция и Германия, които имат приложени 

съответно 0,39 и 0,34 дози на 100 души. Съседните на България страни също се движат 

около средните нива за ЕС: Турция – с 0,32 дози на 100 души, Румъния – с 0,30 дози на 

100 души и Гърция, която е с по-скромния резултат от 0,22 дози на 100 души. Западната 

ни съседка Сърбия обаче може да се похвали с много по-добро постижение – 0,43 дози 

на 100 души. На този фон България все още изостава с 0,15 приложени дози на 100 души 

население. 

 

Като цяло повечето страни от Централна и Източна Европа също попадат в зоната 

около средното ниво за ЕС – Полша с 0,34 дози на 100 души, Чехия – с 0,32 дози на 100 

души и Словакия – с 0,31 дози на 100 души. 

 

Задържа се тенденцията страни, които имат собствено производство на ваксини, все 

още да изостават – Русия има приложени само 0,19 дози на 100 души от населението, а 

Индия – 0,12 дози на 100 души. От тази група държави единствено Китай излиза напред 

в класацията, като към края на март е приложил 0,39 дози на 100 души от населението 

си. 

 

Има промени и в челното място, което в продължение на близо месец се държеше от 

Израел, след това бе заето от Чили, а сега вече принадлежи на Уругвай с 1,04 дози на 100 

души. 

 

С над 4 пъти по-голям обхват от средния за света са две водещи световни икономики 

– САЩ – с 0,85 дози на 100 души и Великобритания – с 0,81 дози на 100 души. 

 

В дъното на класацията остават обаче азиатските икономически лидери – Япония – с 

0,03 дози на 100 души население и Южна Корея – с 0,04 дози на 100 души население. 

 


