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Какво е корона вирус?

Коронавирусите са голямо
семейство от вируси, за които се

знае, че причиняват заболявания, 
вариращи от обикновената

настинка до по-тежки заболявания
като Близкоизточния респираторен

синдром (MERS) и Острия
респираторен синдром (SARS).

Новият коронавирус (CoV) е нов
щам на коронавирус, който не е бил
идентифициран по-рано при хората.



Опасно ли е заболяването ?

• В по-редки случаи заболяването може да бъде сериозно и дори смъртоносно. По-
възрастните хора и тези с други заболявания (например астма, диабет или 
сърдечно заболяване) са изложени на по-голям риск от развитие на тежки 
симптоми.



Симптоми

Възможна е проявата на следните симптоми:

кашлица;

висока температура;

умора;

затруднено дишане (при тежките случаи).



Превенция

• Понастоящем няма ваксина срещу заболяването от коронавирус (COVID-19).

• Можете да предпазите себе си и да предотвратите разпространението на 
вируса към други хора:



Какво да СЕ прави ?

• редовно мийте ръцете си в 
продължение на 20 секунди с вода и 
сапун, или дезинфекционен разтвор на 
алкохолна основа;

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

• избягвайте близък контакт (1 метър и 
половина) с хора, които не са здрави;

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

Какво да НЕ се прави?

• не докосвайте очите, носа или устата си 
с мръсни ръце.

• Да няма струпвания на хора (големи 
тълпи, групи)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://m.netinfo.bg/media/images/41913/41913716/991-ratio-koronavirus.jpg&imgrefurl=https://dariknews.bg/novini/sviat/chudodejni-lekove-i-konspiracii-na-kakvo-ne-triabva-da-viarvame-za-koronavirusa-2213872&tbnid=Xirg_FwobMiPNM&vet=12ahUKEwjZ0sbHrMLpAhUF5IUKHVvUDXgQMygSegUIARDdAQ..i&docid=8FmqN0FNAAoaKM&w=991&h=660&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE %D0%B4%D0%B0 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8 %D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE %D0%B4%D0%B0 %D0%BD%D0%B5 %D1%81%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5 %D0%BD%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjZ0sbHrMLpAhUF5IUKHVvUDXgQMygSegUIARDdAQ


Лечение

• Няма конкретен лекарствен продукт за 
предотвратяване или лечение на заболяването от 
коронавирус (COVID-19). Възможно е някои хора да 
имат нужда от поддържащи грижи за подпомагане 
на дишането

• 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.



Сравнение между 
България и другите 

страни



България

Досега са известни 2292 случая на зараза. 
Починалите са 116, излекувани –684. Така

обаче започна епидемията навсякъде и 
крайно неблагоприятното съотношение
излекувани и починали, което определя

смъртността при епидемия, а не заразени
срещу починали, което е приложимо само
за данни от приключили епидемии рязко

ще се наруши към превес на излекуваните.

Българските мерки вървят по пътя на
китайските и южнокорейските мерки, които

засега дават резултат и 

показват успех.



Южна Корея

• Страната известно време беше втората най-засегната, но жестоките
мерки срещу заразата я доведоха до положение, в което изглежда, че 
вирусът „се предава“ и губи борбата. Страната има 8 652 случая на 
зараза, 94 починали и 2 233 излекувани.



Италия

• В момента в тази страна е най-голямата криза, 
причинена от пандемията. По смъртни случаи тя 
надмина Китай. Заразените са 41 035, а 
починалите – 3 405. Излекувани са 4 440 души.



Германия

• Въпреки че се смята, че заразата в Италия е дошла от 
Германия, положението там е по-добро от 
италианското. Германия има непропорционално малко 
смъртни случаи, но и малко излекувани. От 18 756 
заразени починалите са едва 53, а излекувани – 180.



Франция

• Опасенията са, че там положението 
бързо ще се влоши и тя също въведе 
драконовски мерки. Президентът 
Макрон открито заяви, че най-
лошото тепърва предстои. Досега 
болните са 10 995, починали – 372, 
излекувани – 1 295.



САЩ

• Въпреки оптимизма на президента 
Тръмп, на САЩ също се наложи да 
въведат извънредно положение, 
въпреки че броят на засегнатите е 
малък като съотношение с голямото 
население на страната. Новите 
случаи обаче се трупат с бързо 
темпо. Там има 16 058 заразени, 219 
починали и 125 излекувани.



Великобритания

• Британският случай е по-особен. Страната 
официално има 3 269 случая, 184 починали 
и 65 излекувани, но допреди дни тя 
твърдеше, че прилага доста 
екстравагантната стратегия да не взема 
тежки мерки за ограничаване на вируса. 
Това я доведе до закъснение в налагането 
на сериозни мерки, а ефектът от това може 
и да е доста мрачен. Великобритания тества 
за коронавирус само случаите на 
хоспитализация, а не всички със симптоми. 
Така че там всъщност не се знае колко са 
наистина заразените – това е предмет само 
на приблизителни оценки.



Гърция - 495 случая, 9 починали, 19 излекувани.

Сърбия - 118 случая, 0 починали, 2 излекувани, но като се 
имат предвид особеностите на управлението в тази страна, 
тези данни също трябва да се приемат резервирано.

Швеция - 1 639 заразени, 16 починали и 16 излекувани.

Румъния -308 заразени, 0 починали, 31 излекувани.



Положението у нас 

• Коронавирусът вече е установен в над 180 държави по света и както се вижда  
от горните примери, развитието на пандемията е на различна фаза в 
различните страни. Смъртността също силно варира в различните страни.

България има много малко случаи в пропорция с броя на населението, дори в 
сравнение с Германия, например, като изобщо не става дума на този етап да 
се прави аналогия между нея и най-засегнатите страни като Италия, Испания 
или Иран /където въпреки манипулираните данни положението изглежда 
зле/. У нас броят заразени на 1 милион жители е само 19.



Фалшиви новини



Как лъжите за 5G доведоха до реални 
последствия

Лъжливите новини за влиянието на 5G върху здравето на хората и животните, често са 
свързани с твърдението, че предавателите излъчват такова количество радиация, че се 
отслабва човешката имунна система и тя става податлива на новия вирус. Другата най-
популярна лъжлива новина е, че всъщност вирусът може да се предава през самото 5G.

Тези теории често се използват за „доказателство“, че пандемията с коронавируса
започна от Китай, който е световен лидер по използване и разпространение на
технологията.



• Особено сериозен проблем представлява фактът, че фалшивите новини за влиянието на 5G 
се разпространяват и от популярни личности като боксьорът Амир Хан, певицата Анн-Мари 
и телевизионната водеща Аманда Холдън.



Приносът на 
България

• В една от българските групи - Stop5G Bulgaria 
- също се намират множество лъжливи 
новини, свързани с 5G, сред които и 
„статии“, в които се твърди, че технологията 
е „енергийно оръжие, проектирано за 
контрол на населението“. Някои твърдят, че 
в България има повече антени „за 
разпространение на сигнал отколкото в 
Германия“. Други твърдят, че вече са 
следвани, както дори и че личните им 
съобщения в социалните мрежи биват 
поетапно изтривани.

• Потребителите споделят също и това, че 
изпращат писма до самите 
телекомуникационни компании, общините, 
общинските съветници и кметовете с цел 
спирането на разпространението на 
технологията.



Благодаря Ви за отделеното време 
и останете в къщи


