
Как се справят обединена 

Европа и България с 

пандемията от COVID-19 и 

ответните действия

Гледната точка на ученика от IX клас



Covid-19

 Симптоми:

-кашлица;

-висока температура;

-умора;

-затруднено дишане (при тежките случаи).

 Превенция:

-редовно мийте ръцетe си в продължение на 20 секунди с вода и сапун;

-покривайте носа и устата си с кърпичка за еднократна употреба или с присвит лакът, когато кашляте

или кихате;

-избягвайте близък контакт (1 метър) с хора, които не са здрави;

-останете у дома и се самоизолирайте от другите в домакинството, ако не се чувствате добре.

o Самостоятелна грижа; В случай, че имате леки симптоми,

останете у дома, докато се възстановите. Можете да ги

облекчите, като:

- почивате и спите;

- стоите на топло;

- пиете достатъчно течности;

- използвате овлажнител за въздух в стаята или вземете горещ

- душ, за да успокоите възпаленото гърло и кашлицата.



Статистики

В целия свят

Потвърдени 

случаи
1758

+52

Брой 

оздравели
360

Смъртни 

случаи
82

+2

България

Потвърдени

случаи
3,68 млн.

+81 451

Брой 

оздравели
1,21 млн.

Смъртни

случаи
258 хил.

+3797



Мерките в България

 След като броят на пациентите в страната достигна 23, българският парламент гласува
единодушно да обяви извънредно положение от 13 март до 13 април. 

 Въведена е 14-дневна превантивна карантина за граждани, които са били в контакт с 
пациент на COVID-19, или са се завърнали от чужбина. За пациентите, тествани
положително за вируса, бе въведена домашна карантина за 21 дни.

 След като Световната здравна организация (СЗО) установи, че COVID-19 е по-
издръжлива, отколкото показваха първоначалните данни, Националният персонал за 
управление на кризи увеличи карантината за възстановяване с седмица до 28 дни. С 
непрекъснатото увеличаване на случаите на COVID-19 ежедневно на 1 април българското
правителство поиска Парламентът да удължи извънредното положение с един месец до 
13 май. 

 Бяха затворени всички обществени сгради (училища, театрите) и т.н. Наложи се учениците 
да бъдат спрени от училище и започна дистанционно обучение, което бе новост както за 
учениците, така и за учителите,



Разпространение на Covid-19 в ЕС

 COVID-19 е болест, причинена от нов вид коронавирус (SARS-CoV-2). Установена е за първи път в 

Китай през декември 2019 г.

 През декември 2019 г. в китайската община Ухан избухва епидемия от COVID-19, която бързо се 

разпространява в други райони на Китай и по света. През януари 2020 г. се появяват изолирани

случаи в някои държави – членки на ЕС.

 В края на февруари 2020 г. Италия докладва за рязко нарастване на случаите на COVID-19, 

концентрирани в северните райони на страната. Много други държави – членки на ЕС, започват

да съобщават за случаи на заразени хора.

 До март 2020 г. всички държави – членки на ЕС, са докладвали случаи на COVID-19. От тогава 

броят на случаите продължава да нараства.

 Съветът заедно с другите институции на ЕС следи отблизо ситуацията и предприема ответни

действия. Световната здравна организация (СЗО) координира действията на световно равнище. 

На 11 март 2020 г. СЗО обяви глобална пандемия от COVID-19. ЕС допринася пряко за 

глобалните действия в рамките на СЗО.



Действия на ЕС в отговор на 

пандемията 



Моето лично мнение по темата

 Положението е доста сериозно, поне в това ни убеждават властите. Още в началото 

на пандемията не ми хареса това, че медиите всяха страх и паника у гражданите! 

Наистина, страшно е да се появи нов, непознат вирус, разпространяващ се 

светкавично, с милиони заразени и хиляди смъртни случая, но все пак оставам 

оптимист!


