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Какво 
представлява 

коронавируса?

COVID 19 е идентифициран в Китай в края на 

2019 г. и е нов щам на коронавирус, който досега

не е бил откриван при човека. В сравнение със

сезонният грип новия коронавирус е също

толкова заразен колкото е грипа. 

Симптомите са подобни на гриповите: 

•треска;

•кашлица;

•затруднено дишане;

•мускулни болки

•отпадналост.

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония

и други по-тежки заболявания, които могат да

доведат до смърт. Хората със съществуващи

хронични заболявания изглежда са по-

предразположени към тежко протичане на

заболяването.

Няма специфично лечение за това заболяване,

така че подходът, използван за лечение на

пациенти с инфекции, свързани с новия

коронавирус, е за лечение на клиничните

симптоми.



България и 

коронавирусът!

В началото на 2020г. в България се 

появяват едни от първите случаи на 

заразени с COVID 19. Организира се 

създаването на Национален кризисен 

щаб. По това време училищата са 

затворени поради епидемия от грип Б. В 

последствие се предизвиква спиране на 

рутинните медицински прегледи и 

препоръка от страна на правителството

за спиране на лекциите в 

университетите. На 13 март Народното

събрание гласува единодушно и обявява

извънредно положение за цялата страна.  

Българското правителство незабавно

забранява износа на защитно оборудване

и поставя поръчки за маски и защитни

костюми на местни производители. 



Със заповед на министъра на 

здравеопазването, е въведено задължително

носене на предпазна маска за лице или 

друго средство, покриващо носа и устата на 

обществени места. Училища, молове, 

барове, дискотеки, търговски центрове, 

кина, ресторанти, фитнес зали се затварят. 

Хранителните магазини остават отворени, 

като се спазват определени мерки за 

сигурност. Отлагат се полети и се затварят

границите с околните държави, спира се 

преноса на продукти от чужбина и на 17 

април се забранява влизането и излизането

от столицата София. Ако на даден 

гражданин, му се наложи да влезе или 

излезе от областен град, той е длъжен да 

предаде на властите по една попълнена

декларация при всяко преминаване през

КПП. 



Франция и 

коронавирусът!
Френският министър на здравеопазването

Анес Бюзен обяви, че първи два случая на 

зараза с новия коронавирус в Европа са

потвърдени във Франция. След появата им 

се взима решение за предприемане на 

бързи и сигурни мерки за предпазване, 

като налагане на извънредно положение. 

Хората са принудени да носят маски, 

които да предпазват очите и носа, както и 

се препоръчва носенето на ръкавици и 

пазенето на дистанция между хората. На 

обществени места се забранява

събирането на групи от хора, които са

повече от двама човека. 



За да намалят опасността на 

заразяване на по-възрастните хора при 

нужда от храна, лекарства или други

приспособления, налагащи

излизането им, те имат възможността

чрез телефонно обаждане да поръчат

нужните неща, които ще бъдат

доставени до домовете им. Затварят се 

търговските центрове, кината, 

театрите, парковете, училищата, 

университетите, спортните зали и 

всички места, на които могат да се 

събират голям брой хора. По-голямите

хранителни магазини остават

отворени. Франция започва да извозва

в чужбина тежко болни от COVID-19 

с военни самолети и хеликоптери в 

съседна Германия и Швейцария, за да 

се освободят места във френските

болници за нови заболели. 



Германия и 

коронавирусът!

Министърът на здравеопазването Йенс Шпан

заяви, че от 26 февруари новите случая  на 

заразени с COVID 19 са започнали да се 

увеличават. Това става и причината за 

предприемане на извънредни мерки. Събиранията

на много хора на едно място са ограничени до 

абсолютния минимум. Затварят се местата, на 

които има опасност от натрупване на голям брой

хора. Налага се гражданите да носят предпазни

средства, като маски, ръкавици и дори защитни

костюми, както и се препоръчва пазенето на 

дистанция от минимум метър между двама

човека. Отлагат се полети до чужбина дори се 

затварят границите със съседните страни. По 

Великден хората се отказват от пътувания и 

посещения на обществени места. Нарушаването

на правилата се наказва със солени глоби.



Нидерландия и 

коронавирусът!

Първият случай на коронавирус в 

Нидерландия бе обявен на 27 февруари, а 

първият смъртен случай - на 6 март. 

Нидерландското правителство затвори 

всички училища, ресторанти, барове и музеи, 

забрани всички обществени мероприятия и 

прикани гражданите да си останат вкъщи, 

колкото могат повече, за да се ограничи

разпространението на коронавируса. 

Препоръчително е да се носят предпазни

средства и да се пази дистанция. На летищата

преди качване в самолета се налага измерване

на температурата на всеки пътник. Отлагат се 

полети за държавите с по-голямо

разпространение на COVID 19.



Италия и 

коронавирусът!
Пандемията от коронавирус в Италия започва на 31 

януари 2020 г., след като двама китайски туристи в Рим 

се оказват заразени, заради този случай Италия обявява

извънредно положение. Започва масово носене на 

маски и ръкавици. Налага се дори спиране на всички

полети от Китай. Една седмица по-късно италианец се 

завръща в Италия от град Ухан, Китай, който е 

хоспитализиран и потвърден като трети случай в 

Италия. По-късно се откриват още случаи, започвайки

с 16 потвърдени случая в Ломбардия на 21 февруари, 

след това, още 60 случая, и първите смъртни случаи на 

22 февруари. До началото на март вирусът се 

разпространява във всички области на Италия.



Испания е сред държавите с особено голям брой

заразени от коронавирус. Клиниките и временните

полеви болници са препълнени и не са в състояние да 

приемат всички пациенти - затова се хоспитализират

само най-тежките случаи.

Здравните заведения не разполагат с достатъчно

количество респиратори, лекарства и тестове за 

коронавирус, нито с необходимите защитни средства за 

лекарите и медицинските сестри. Извънредното

положение в страната бе въведено чак на 16 март, а 

седмица и половина по-късно мерките бяха

допълнително затегнати: спряха работа учрежденията, 

предприятията и магазините - с изключение на тези за 

хранителни стоки и аптеките. На хората бе забранено 

да напускат домовете си освен в случаите на спешна 

нужда. Въведени бяха жестоки санкции за 

нарушителите: глоби до 600 хиляди евро, както и 

лишаване от свобода.

Испания и 

коронавирусът!



Статистика на заразените с коронавирус в 

Европа



НЕКА ЗАЕДНО ДА ПРЕБОРИМ КОРОНАВИРУСЪТ!



Благодаря за вниманието!


