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Заключихме се с още 8 от ЕС 
Ирландия, Франция и Белгия отварят магазините 
Телеграф  стр. 1,4,5  Владимир ДВОРЕЦКИ 

 
От вчера България се присъедини към още осем държави от Европейския съюз, които са 
наложили пълен или частичен локдаун за овладяване на разпространението на коронавируса, 
предадоха агенциите. 
Много от тях въведоха отново ограничителни мерки, които бяха облекчени след 
първоначалните карантини през пролетта и лятото, изтъкна Би Би Си. 
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Националните власти се надяват благодарение на рестрикциите да се преодолее втората 
вълна преди Коледа, за да може хората да изкарат що-годе нормални празници. Някои страни 
като Франция, Белгия и Ирландия вече позволиха да се отворят отново магазините, след като 
отчетоха положителен ефект като спад на заразяванията и смъртните случаи. Френските 
магазини, които продават стоки не от първа необходимост, вдигнаха щорите си от вчера. 
Ресторантите, баровете и кафенетата обаче ще останат затворени до 20 януари. 
Облекчения 
Белгия разеши магазините да отворят врати от 1 декември, но запази частичния локдаун до 
средата на януари. Премиерът Александер де Кро обаче заяви по обществената телевизия, че 
самотните хора ще имат възможността да поканят до двама души в дома си за празниците. А 
Ирландия, която бе една от първите европейски държави, наложили отново преди шест 
седмици строги мерки срещу COVID-19, позволи на магазини, ресторанти, спортни зали и 
пъбове, които сервират храна, да отворят отново идната седмица. Правителството също така 
разреши пътуванията между отделните графства на страната от 18 декември. 
В други държави обаче пикът на инспекциите все още не е преминал. Германия например реши 
да затегне мерките за ограничаване на пандемията поне до 20 декември. Както заяви 
министърът на икономиката Петер Алтмайер пред в. ,Ди Велт,,, рестрикциите може да останат в 
сила до пролетта на 2021 г. Германия дори предложи да се затворят всички ски курорти в ЕС за 
празниците, което обаче не бе прието добре от другите страни. 
Строгостта на ограниченията варира в различните европейски държави, където има локдаун. В 
Гърция, където националната карантина бе удължена до 7 декември, са затворени всички 
магазини с изключение на супермаркетите и аптеките. Наложен е общ комендантски час от 21 
до 5 ч. Дори през деня гърците имат право да напускат жилищата си само с основателна 
причина, след като пратят есемес. В Италия обаче има три степени на ограничения - т. нар. 
червени, оранжеви и жълти зони. От днес правителството реши да облекчи рестрикциите в 
областите Ломбардия, Пиемонт и Калабрия, като ги извади от червената зона и ги 
трансформира в оранжеви. 
 
Мерките спасяват животи 
Телеграф  стр. 8   

 
България се присъедини към оше осем държави от Европейския съюз, които са наложили пълен 
или частичен локдаун (виж стр. 4-5). 
През последните няколко месеца много хора у нас направиха трогателни послания към 
обществото. Изказваха се директори на болници, лекари, министри. В началото на пандемията 
ние ръкопляскахме на хората в бели престилки, а те отвръщаха с аплодисменти към онези, 
които спазват мерките и си стоят у дома. Днес вече се молят. Да ги чуем, да бъдем съпричастни 
с умората и изнемогата им, с мъката на онези, които вече са загубили близък човек заради 
коронавируса. Но явно има хора, които не се трогват от нищо. Хора, за които конспирациите са 
по-близки от действителността. А тя се оказва по-страшна от теориите. Днес моловете са 
празни, но само допреди два дни бяха претъпкани от желаещи да се възползват от горещите 
промоции на Черния петък. Днес кръчмите са затворени, но само допреди два дни гъмжаха от 
безстрашни мераклии за купон. 8 месеца не ни стигнаха, за да разберем, че не е време за 
купон. Над 3600 жертви не ни бяха достатъчни, за да осъзнаем, че намаленията в магазините 
ще се върнат, но връщане от смъртта няма. Пълните болници се оказаха недостатъчно 
доказателство, че системата ни е на ръба. И все още сред нас има хора, които не разбират, че 
мерките не са, за да ги прецакат, мерките са, за да ни спасят. От един вирус, който отмиваме от 
ръцете си с вода и сапун. От един вирус, който не може да ни достигне, ако спазваме 2 метра 
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дистанция и носим маски. От един вирус, който се оказа изпитание за морала, емпатията и 
човечността ни. Крайно време е да ги проявим. Защото зад онази статистика, зад онези цифри и 
черни рекорди, стоят разбити от мъка семейства. Деца, останали без родителите си и родители, 
останали без децата си. 
Какво още трябва да се случи, за да се трогнем, за да го проумеем, за да станем отговорни? 
 
Стигнахме 90 000 активни случая 
Телеграф  стр. 5   

 
За денонощието от четвъртък до петък вечерта в страната бяха регистрирани нови 3327 случая 
на коронавирус. 
Така общият им брой вече надвишава 140 000, като над 90 000 са активно заразените. От тях до 
вчера в болниците се намираха 6647 пациенти, като 436 са в тежко състояние в интензивните 
отделения. 46 740 пък са преборилите COVID, но други 3680 са жертвите на заразата. За 24 
часа смъртните случаи в страната се увеличиха с още 151. Сред последните регистрирани е 
жена на 24 г. с диабет, затлъстяване и сърдечно заболяване. Нови 199 положителни проби са 
регистрирани и сред медицинските служители, с което общият брой на заразените бели 
престилки достигна 5695, от които около 2500 са активните случаи. 1300 пък са заразените 
учители от началото на учебната година. 
 
Проф. Асен Балтов: След 15 януари чакаме няколко серума срещу COVID-19 
Телеграф  стр. 5   

 
След 15 януари няколко ваксини за COVID-19 трябва да са в България. Това заяви шефът на 
"Пирогов., проф. Асен Балтов. 
По думите му в началото на декември ще бъде готова и ваксиционна програмата, за да може да 
започне разпределението на дозите. "Вече тече подготовка. Има къде да съхраним ваксините. 
И в "Пирогов,, има хладилник на -70 градуса,,, посочи проф. Балтов пред Нова. Той заяви, че за 
момента ваксинациите ще бъдат доброволни, но след време е възможно да се включат в 
имунизационен паспорт за цялата Европа. Така, който няма ваксина, няма да може да влиза в 
други европейски страни. Проф. Балтов обясни, че в момента е така в Африка, където имаш 
нужда от ваксина, за да влезеш. По думите му около 40% от хората смятат, че с ваксините искат 
да ни чипират. Шефът на "Пирогов., обаче изрази надежда този процент да намалее до 20. 
"Ваксинацията ще подобри начина на живот,,, категоричен бе проф. Балтов и допълни, че той 
също ще се ваксинира. 
 
Отслужват молитва за заразените в Александровска 
Телеграф  стр. 6   

 
На 30 ноември от 12,30 ч. Тивериополският епископ Тихон ще оглави молитвата в подкрепа на 
боледуващите от COVID-19 и грижещите се за тях в параклиса на Александровска болница. 
Организаторите приканват, който желае, да се включи на място в молитвата или да се 
присъедини чрез излъчването на живо по интернет. Всеки последен понеделник от месеца по 
обяд в параклиса ще се провеждат молитви в подкрепа на боледуващите от COVID-19 и 
грижещите се за тях лекари, медицински сестри, санитари, доброволци и всички други, които 
допринасят на дело и с молитва. 
 
Ученици подариха кетъринг на медици 
Телеграф  стр. 6  Иван ПЪРВАНОВ 
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Учениците от Професионалната гимназия "Цанко Церковски" направиха подарък на медиците в 
МБАЛ - Павликени. 
Дванайсетокласниците от специалност "Селски туризъм" собственоръчно приготвиха кетъринг и 
го поднесоха на персонала в COVID отделението на лечебното заведение. Учениците бяха 
направили баници, тиквеници, солени хапки и други вкусни храни, с които изказаха своята 
благодарност към медицинските лица на първа линия в общината. 
 
Над 400 000 жертви на пандемията на Стария континент 
Телеграф  стр. 5   

 
Над 400 000 смъртни случая вследствие на коронавируса са установени в Европа до 8 ч по 
Гринуич вчера сутрин според изчисления на Франс прес въз основа на данни, предоставени от 
здравните власти на страните. Старият континент е вторият най-засегнат от пандемията регион 
в света с общо 400 649 починали (при 17 606 370 заразени) след района на Латинска Америка и 
Карибите, където починалите са общо 444 026 (а заразените- 12 825 500). В последните седем 
дни в Европа са регистрирани 36 147 смъртни случая -най-големият брой за седмица от 
началото на пандемията. Смъртните случаи, отчетени общо от Великобритания (57 551 при 1 
589 301 заразени). Италия (53 677 починали при 1 538 217 заразени), Франция (51 914 починали 
при 2 196 119 заразени), Испания (44 668 починали при 1 628 208 заразени) и Русия (39 068 
починали и 2 242 633 заразени), представляват почти две трети от всички, регистрирани на 
континента. 
  
Литна първият самолет с ваксини на Пфайзер 
Компанията има специално разрешение за сух лед на борда 
Телеграф  стр. 5   

 
Американската авиокомпания "Юнайтед еърлайнс" започна да изпраща в петък чартърни 
полети за доставки на ваксините срещу коронавирус на "Пфайзер". 
Целта е да се заредят складовете в САЩ и Европа, за да може разпространението на серумите 
да започне веднага след одобрението от регулаторите, съобщи в. "Уолстрийт джърнал". В 
момента се зареждат складове в американския щат Мичиган и в Белгия. По-късно са планирани 
доставки в щата Уисконсин и в Германия. Очаква се масовата имунизация да започне в края на 
декември. 
Първите полети са брънка от глобалната верига за доставки, която се сглобява, за да се 
преодолее логистичното предизвикателство с разпространението на ваксините срещу COVID-
19. "Пфайзър" подготвя основите, за да действа бързо, ако получи разрешение от Агенцията по 
храните и лекарствата на САЩ и други регулатори по цял свят. "Юнайтед еърлайнс" е получила 
специално разрешение от Федералната агенция по авиацията (ФАА) на САЩ, за да носи на 
борда на самолетите си по 6,8 тона сух лед - пет пъти повече от обичайното. Целта е да се 
поддържа извънредно ниска температура, за да не се развали ваксината. Серумът, разработен 
от "Пфайзър" съвместно с германската фирма "Бионтек", трябва да се съхранява при минус 70 
градуса по Целзий. За целта са изготвени специални кутии с размера на куфар, пълни със сух 
лед, за да се поддържат ваксините изстудени. Така се избягва необходимостта да се използват 
по-големи контейнери с контролирана температура при превоза, за да има повече гъвкавост и 
бързина при транспортирането. 
Плановете на "Пфайзър" за разпространението също така включват хладилни складове в 
производствените центрове в Каламазу, щата Мичиган, и белгийския град Пюре, както и 
разширяването на складовете за разпространение в Плезънт Преъри, щата Уисконсин, и в 
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германския град Карлсруе. В допълнение ще има десетки товарни полети и стотици пътувания 
на ТИР-ове всеки ден, твърди "Уолстрийт джърнал". "Юнайтед еърлайнс" планира чартърни 
карго полети между Брюксел и Чикаго, за да подпомогне разпространението на ваксината, става 
ясно от писмо с дата 24 ноември от ФАА. Агенцията изтъкна в петък, че подкрепя "първия масов 
превоз на ваксини", и че работи с авиокомпаниите за безопасния транспорт на серума против 
COVID-19. 
САЩ планират да разпространят 6,4 млн. дози от ваксината на "Пфайзър" през първата 
седмица, след като тя бъде одобрена за спешна употреба. Комисия на Агенцията по храните и 
лекарствата ще се събере на 10 декември, за да реши дали да даде зелена светлина на 
серума. Очаква се обаче първите одобрения да дойдат от Европа, включително от 
Великобритания, изтъкна "Ню Йорк пост". Както вече писахме разработената от двете компании 
ваксина дава 95% защита срещу коронавирус и е една от четирите, за които България вече е 
подала заявка. 
 
Затварят белобрадия старец зад плексиглас 
Телеграф  стр. 6   

 
Много държави също предприеха допълнителни мерки, свързани с белобрадия старец. Така 
например по площади и в търговски центрове преоблечените като Дядо Коледа актьори седят 
зад специални плексигласови прегради. Така децата могат да ги видят на живо и безопасно да 
говорят с него. Коронавирусът е тема и в писмата, които децата изпращат до добрия старец, 
става ясно от репортаж от френския пощенски клон, обработващ писмата, адресирани до Санта 
Клаус. Така например Джим от Тайван е пуснал в плика с картичката си до Дядо Коледа и 
предпазна маска, предаде Асошиейтед прес. Петгодишната Алина пък му пише да използва 
предната входна врата на дома й, тъй като задната е запазена за баба и дядо, за да нямат 
контакти и да не се заразят. 10-годишната Лола си пожелава коронавирусът да бъде победен. 
"Майка ми е медицинска сестра и понякога много се страхувам за нея!", пише момиченцето. То 
дава своите съвети и на Дядо Коледа -"Пази се и ти и се опитай да опазиш и елфите!". 
 

28.11.2020 
 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 

 

 
 
През последното денонощие положителните проби са 3327 при направени над 9100 ПСР 
теста. 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
Броят на новозаразените с Ковид-19 и днес остава висок. През последното денонощие 
положителните проби са 3327 при направени над 9100 ПСР теста. Това означава, че 36,2 на сто 
от изследваните са положителни. Отново най-много случаи има в столицата, следват областите 
Пловдив, Варна и Стара Загора. 
Оптимистичната прогноза обаче е, че при стриктно спазване на мерките можем да очакваме спад 
на новите случаи наполовина до две седмици. В Денят започва с Георги Любенов шефът на 
Пирогов проф. Асен Балтов посочи, че ваксините ще помогнат на лекарите на първа линия да 
бъдат по-спокойни. 
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Репортер: Мерките у нас не са строги на фона на тези в останалите държави, категоричен беше 
проф. Асен Балтов. 
Проф. Асен Балтов: Очакванията са до 14 дена да намалеят наполовина случаите. А до 21 дена 
да намалеят драстично и смъртните случаи. Здравето е номер едно. Животът е най-ценното 
нещо, което имаме. Защо трябва да пропиляваме живота си заради някакви събирания и някакви 
излишни неща, които могат спокойно да се отложат във времето. 
Репортер: По думите на Балтов натискът над системата отпреди две седмици в столицата е 
намалял. Медиците обаче са на предела на силите си. Новите ограничителни мерки са глътка 
въздух за тях, категоричен беше проф. Балтов. 
Проф. Асен Балтов: Когато ти си преуморен, рискът да не можеш да направиш максималното 
за един пациент го има, съществува. Искаме те наистина да усетят, че нещата олекват. Олекват 
за колегите, които работят в Ковид отделенията. 
Репортер: Всеки ден в Пирогов се лекуват около 400 пациенти. Изписват се между 20 и 30 и се 
приемат също толкова. 
Проф. Асен Балтов: В момента в Пирогов са разкрити 448 легла, от които 48 – реанимационни, 
400 – за среднотежки и тежки случаи. Това са реално три сгради, които са изцяло за пациенти с 
Ковид. За сметка на всички отделения. Всички отделения намалихме капацитета им наполовина, 
за да може да отворим този леглови фонд. 
Репортер: Колкото до ваксините, трябва да са в България след 15 януари. Те ще бъдат 
доброволни и напълно безплатни. В началото на декември ще има програма и план за 
ваксинация, заяви Балтов. Според него ваксинирането показва отговорно поведение. 
Проф. Асен Балтов: Хладилни камери и фризери, които са на минус 70 градуса. Имаме такива, 
дори в Пирогов има такъв фризер, който е на минус 70 градуса. Ние сме готови да поемем, ако 
предоставят такива ваксини, на съхранение. 
Репортер: Проф. Балтов е категоричен, че за масово тестване у нас е прекалено рано. 
 
Първи ден на новите мерки у нас 
БНТ  Новини в 20.00 часа 

 
Първи ден, в който са в сила по-строгите мерки у нас, в опит да бъде ограничено 
разпространението на Ковид-19. Има промяна в зеления коридор за пазаруване в магазините, 
отпадна обаче този за аптеките. Затворени са моловете, с изключение на хранителните магазини, 
аптеките, оптиките и банките в тях. Ресторантите и кафенетата от днес единствено доставят 
храна. Учениците в цялата страна вече учат дистанционно. Според образователния министър 
обаче нулева година няма да има. 
Парковете остават отворени този път, за разлика от пролетта, от което се възползваха много 
хора в слънчевия съботен ден. За учениците това остава една от малкото възможности за 
движение, защото от понеделник всички те ще учат вкъщи. Хората над 65 години ще пазаруват в 
хранителните магазини от 8.30 до 10.30 ч., защото тогава е забранено за всички останали. Няма 
да се събираме в ресторанти и кафенета, но можем да си поръчваме храна за вкъщи.  
Баровете и дискотеките са затворени, частните партита в по-голям състав също са забранени. 
Моловете затвориха, с изключение на хранителните магазини, банките и аптеките в тях. Фитнес 
залите също вече са затворени за спортуващите. И не на последно място – три седмици без кино, 
концерти и всякакви културни мероприятия, с единствено изключение – театрите, но с ограничен 
капацитет. 
За някои зеленият коридор е категорично правило. И опитите за нарушаването му бяха 
неуспешни. Други бяха пускани на доверие. Времето между 8.30 и 10.30 някои определят като 
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неудобно. 
- По-добре да са в други часове, сутрин е студено. 
Репортер: Други – напротив. 
- Винаги ми е било удобно. 
Репортер: Преди не беше ли по-удобно, в следобедния час? 
- Не. За мен – определено не. 
Репортер: А за трети е абсолютно безсмислено, защото не ги притеснява да пазаруват в 
магазини с по-млади хора. 
- Какво ще ми пречат на мен или аз ще им преча на тях? С нищо. Маската, влизаме, разстоянието 
един от друг. Напълно нормално. 
Репортер: Картината по пълната обикновено с хора в ресторанти Витошка, днес е празна от 
сутринта до вечерта. И така ще е още три седмици. От бизнеса не вярват, че ще са само три. 
Ричард Алибегов: Министърът на здравеопазването за пореден път ще ни излъже най-вероятно 
и на 21-ви няма да се отвори. 
Репортер: И не смятат, че празните маси ще помогнат за овладяването на пандемията. 
Ричард Алибегов: Сега хората са в парка, сега хората са вкъщи с гости, сега се наемат големи 
апартаменти за партита. 356 000 души са останали без работа по цялата заповед. 
Репортер: Това, че заведенията могат да работят с доставки, също не ги удовлетворява напълно. 
След заповедта 38 души тук няма как да идват на работа. Една част от тях ще разчитат на 
помощта, която държавата дава – по 24 лева за всеки ден неплатен отпуск. Но и това 
предложение на министъра на удовлетворява бизнеса. 
Ричард Алибегов: Мога да му предложа на него да се пробва той да живее с 480 лева. 
Репортер: Недоволство заради новите мерки идва и от Българската хотелиерска и 
ресторантьорска организация. Заради затварянето на ресторантите в хотелите хората отменяли 
резервации, тъй като: 
„Никой турист не си представя приятната и спокойна ваканция, хранейки се в стаята си, тъй като 
ситуацията наподобява болничен престой.” 
Асоциацията на хотелиерите настоява за промяна на заповедта, за да могат ресторантите в 
хотелите да работят само за техни клиенти. От Асоциацията на заведенията пък обявиха, че вече 
обмислят действия срещу ограниченията. 
Със затоплянето на деня в парковете се появиха хора, които изпиха сутрешното си кафе там. 
В Бургас от сутринта екипи на полицията и общината проверяват спазват ли се мерките по 
обектите на главните пешеходни улици в града. 
Наш екип обиколи по-малките населени места в областта. Запознати ли са там с новите 
ограничения? 
Репортер: Намирам се на най-голямата пешеходна улица – Александровска, в Бургас. 
Заведенията тук са пусти, за разлика от миналите няколко дни, когато в този час ресторантите и 
баровете се пълниха с клиенти. Днес в първия ден на по-строгите мерки повечето заведения тук 
избраха изцяло да затворят врати, а тези, които останаха отворени, взимаха поръчки единствено 
за дома. И ако тук в града мерките засега се спазват, не такава беше ситуацията в по-малките 
населени места в областта. 
В бургаското село Изворище кафенетата не работят, но пред най-големия хранителен магазин в 
центъра има поставени маси. Въпреки новите мерки хората са седнали да изпият по бира.  
Оказа се, че масите са сложени от хранителния магазин. От там обаче не са наясно с правилата. 
научават ги от нас. 
В селото не спазват и т.нар. зелени коридори за пазаруване от възрастните хора. 
В поморийското село Каменар пред един от магазините също има маси, но от търговския обект 
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не разрешават да се сяда. В друг магазин пък не са чували за зелените коридори. 
В телефонен разговор кметът на селото Петко Петков ни увери, че от понеделник във всички 
магазини ще бъдат раздадени новите заповеди за спазване на противоепидемичните мерки. 
 
Първи ден, в който са в сила по-строгите мерки у нас в опит да бъде ограничено 
разпространението на ковид-10 
БНТ  Новини в 12.00 часа 

 
Първи ден, в който са в сила по-строгите мерки у нас в опит да бъде ограничено 
разпространението на ковид-10. Има промяна в зеления коридор за магазините. Отпадна обаче 
този за аптеките. Затвориха и моловете, с малки изключения в тях. 
Половин денонощие, откакто са въведени новите мерки може би още е рано да кажем съвсем 
категорично – спазват ли се те, навсякъде ли се спазват, има ли изключения. Тепърва предстои 
да видим. Но иначе обиколката ни преди обяд показа, че ресторантите и кафетата са затворени. 
Както знаете, в следващите три седмици те ще могат да доставят храна единствено по домовете. 
Малките хранителни магазини по улиците работят, работят и големите хипермаркети. Но те са 
длъжни да спазват и новия зелен коридор, който е от 8.30 до 10.30 и да не допускат в този часови 
диапазон хора под 65 г. В сутрешните часове в този часови диапазон ние бяхме пред един от 
супермаркетите на столични булеварди. Попитахме хората дали те одобряват този часови 
диапазон и дали смятат, че въобще той трябва да съществува. И да кажем и кои са останалите 
мерки, които влизат в сила от днес. Учениците и студентите ще учат дистанционно, училища, 
университети, детски градини и ясли затварят врати. Това е решение, което не зависи от 
обстановката по места, както беше досега. След вчерашния Черен петък пък магазините в 
моловете също затвориха и така в моловете ще работят само хранителните магазини, аптеките, 
оптиките и банките. И още една мярка, която беше посрещната с противоречиви реакции. Фитнес 
залите няма да работят, а всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Остава 
възможността за ходене на театър, но салоните могат да приемат зрители само на 30% от 
капацитета си. Спират се всички други групови и културни развлекателни мероприятия – сватби, 
кръщенета и други частни тържества са позволени, само ако на тях присъстват не повече от 15 
души. А организираните екскурзии в страната и в чужбина са забранени в следващите три 
седмици. Познати са ни вече тези мерки от предишния локдаун през пролетта. Това, което е 
различно този път обаче е, че парковете остават отворени и както може да видите вероятно зад 
мен, вече има хора, които със стоплянето на времето се събират тук. 
Какъв ефект се очаква? При стриктно спазване на мерките може да очакваме спад на новите 
случаи наполовина до две седмици. В Денят започва с Георги Любенов проф. Асен Балтов заяви, 
че ваксините ще помогнат на лекарите на първа линия да бъдат по-спокойни. 
Мерките у нас не са строги на фона на тези в останалите държави, категоричен беше проф. Асен 
Балтов. 
Проф. Асен Балтов: Очакванията са до 14 дена да намалеят наполовина случаите, а до 21 дена 
да намалеят пък и драстично случаите, смъртните случаи. Здравето е номер 1. Всеки, животът е 
най-ценното нещо, което имаме. Защо трябва да пропиляваме живота си заради някакви 
събирания и някакви излишни неща, които могат спокойно да се отложат във времето. 
По думите на Балтов натискът към системата от преди две седмици в столицата е намалял. 
Медиците обаче са на предела на силите си. Новите ограничителни мерки са глътка въздух за 
тях, категоричен беше проф. Балтов. 
Проф. Асен Балтов: Когато ти си преуморен, рискът да не можеш да направиш максималното 
за един пациенти го има, съществува. Искаме те наистина да усетят, че нещата олекват. Олекват 
за колегите, които работят в ковид отделенията. 
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Всеки ден в Пирогов се лекуват около 400 пациенти. Изпитват се между 20-30 и се приемат също 
толкова. 
Проф. Асен Балтов: В момента в Пирогов са разкрити 448 легла, от които 48 реанимационни, 
400 за средно тежки и тежки случаи. Това са реално три сгради, които са изцяло за пациенти с 
ковид. За сметка на всички отделения. Всички отделения намалихме капацитета наполовина, за 
да може да отворим този леглови фонд. 
Колкото до ваксините, трябва да са в България след 15 януари. Те ще бъдат доброволни и 
напълно безплатни. В началото на декември ще има програма и план за ваксинация, заяви 
Балтов. Според него, ваксинирането показва отговорно поведение. 
Проф. Асен Балтов: Хладилни камери и фризери, които са на минус 70 градуса. Имаме такива 
дори в Пирогов, има такъв фризер, който е на минус 70 градуса и ние сме готови да поемем, ако 
предоставят такива ваксини. 
Проф. Балтов е категоричен, че за масово тестване у нас е прекалено рано. 
Висок е броят на жертвите и днес – 151. Новите случаи на заразени за денонощието са 3 327. 
Направени са над 9 100 PCR теста. Това означава, че 36,2% от изследваните са положителни. 
Отново най-много случаи има в столицата. Следват областите Пловдив, Варна и Стара Загора. 
Няма да има нулева година за учениците, обяви за пореден път министърът на образованието 
Красимир Вълчев в Денят започва с Георги Любенов. 1 200 от 2 400 училища въобще не са се 
срещали с коронавируса. Как ще продължи обучението след 4 януари, ще зависи от развитието 
на епидемията. 
Красимир Вълчев: 1 и 4 клас да се върнат. Разбира се, това зависи от епидемичната ситуация. А 
по-големите да се редуват. Трябва да спечелим малко време, особено януари, февруари. 
Надяваме се ваксините да дойдат по-бързо. Говорим учителите да са от първите групи, които да 
имат достъп до ваксини след лекарите, с възрастните хора, с хората с хронични заболявания. 
Матури, изпити след 7 и 12 клас ще има. Миналата година ги проведоха в далеч по-тежка 
ситуация, отколкото очакваме накрая на тази учебна година да бъде. Има време да решим кои 
теми ще се изключат, ако не са имали възможност учителите да преподадат ефективно част от 
темите. 
  
Европейски държави, които затегнаха мерките срещу ковид-19 преди седмици, започват 
да ги разхлабват 
БНТ  Новини в 12.00 часа 

 
Европейски държави, които затегнаха мерките срещу ковид-19 преди седмици, започват да ги 
разхлабват. От днес във Франция отварят магазините за стоки, които не са от първа 
необходимост. Френските здравни власти отчетоха спад на разпространението на вируса. 
С оптимистична статистика започнаха почивните дни във Франция. Вчера са регистрирани около 
12 450 нови случая на ковид-19. В петък предишната седмица новозаразените са били над 23 
хиляди. От днес започват да работят магазините. Но баровете и ресторантите остават затворени 
до началото на следващата година. 
Преди дни френският президент заяви, че строгите мерки, които бяха въведени на 30 октомври, 
могат да бъдат вдигнати на 15 декември, ако новите случаи паднат под 5 хиляди за денонощие. 
Страната е на седмо място по смъртност от ковид-19 в света. 
Разхлабване на част от мерките и в Белгия. Всички магазини отварят от 1 декември. Остават, 
обаче, много ограничения. Клиент не трябва да стои в магазин повече от 30 минути и трябва да 
му е гарантирана физическа дистанция от другите купувачи. На новогодишните празници всичко 
ще бъде затворено. 
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Александър де Кро: Това означава, че тази година Коледа ще бъде различна. Ще празнуваме 
вкъщи. Но Коледа и Нова Година не трябва да са период на самота. За това, хората, които живеят 
сами, ще имат възможност да поканят да двама души в домовете си. 
В Белгия вечерният час ще действа до 15 януари. 
В Полша магазините също отварят от днес. Отваряне на всички магазини обсъждат също в 
Германия, Люксембург и Нидерландия. 
 
Разговор с проф. Асен Балтов, директор на Пирогов 
БНТ  Денят започва с Георги Любенов 

 
Резюме: Смятаме, че в рамките на 2 седмици ще спаднат на 50% случаите на новозаразените. 
Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" директорът на "Пирогов" проф. Асен 
Балтов. По думите му повдигането на коефициента от строгост от 48 на над 70% е достатъчно за 
понижаване на случаите и намаляване на смъртността. 
"Наложи се да се повиши тази строгост и да се въведат допълнителни ограничаващи мерки и 
една от тях е именно младите хора да бъдат ограничени в тяхното свободно движение, защото 
милион и 200 хиляди ще имат по-малко комуникация помежду си и по този начин ще спрем 
циркулацията и предаването в семействата и в общите колективи", каза проф. Балтов. 
Директорът на "Пирогов" каза, че системата е изключително натоварена, лекарите са на предела 
на силите си и заради дългите дежурства възникват и грешки и не трябва да се допуска свръх 
напрегнатост и невъзможност за адекватно лечение на всички пациенти. 
"Искам е да дадем глътка въздух на системата на здравеопазването и да се позволи на нашите 
колеги да видят, че ние стоим зад тях и искаме да видим, че нещата наистина олекват за 
лекарите, които работят в COVID отделенията", подчерта проф. Балтов. 
Той изрази надежда след 3 седмици от въвеждането на по-строгите мерки смъртността да е 
намаляла значително. 
"Идват едни много светли празници, които всички искат да празнуват с приятелите и роднините 
си, една от идеите затова до 21-ви, за да можем после да празнуваме празниците, но в никакъв 
случай да не се разпускаме, да има една отговорност на хората, че все пак трябва да спазват 
някакви мерки. Коледа е семеен празник, не мисля, че е проблемен празник", каза проф. Балтов. 
Относно празнуването на 8-ми декември Балтов смята, че младите хора са осъзнали рисковете 
и няма да правят големи събирания, които да предизвикат проблеми след това. 
Според него новите мерки няма да засегнат толкова много бизнеси, "все пак има някакви 
възможности за компенсации". 
"Ние не искаме да ни олекне на нас, ние искаме хората да разберат, че здравето  е номер 1. 
Животът е най-ценното нещо, което имаме. Защо трябва да пропиляваме живота си заради 
някакви събирания и някакви излишни неща, които могат да се отложат спокойно във времето", 
категоричен бе директорът на "Пирогов". 
Той припомни, че има и напредък във ваксините и буквално след Нова година ще започне и 
процесът на ваксинацията. Така че мисля, че хубавите неща предстоят, каза Балтов. 
По думите му процентът на невярващите, че има коронавирус е намалял от 45 на 20%. Той се 
надява, че когато хората видят, че има резултат и от тези мерки, ще осъзнаят, че лекарите са 
били прави. 
 
Разговор с Красимир Вълчев, министър на образованието 
БНТ  Денят започва с Георги Любенов 
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Резюме: В момента основният ни проблем е коронавирусът, образователните дефицити можем 
да ги компенсираме, но не можем да компенсираме живота на хората. Това заяви в "Денят 
започва с Георги Любенов" министърът на образованието Красимир Вълчев. 
"Училищата малко или много са рискова среда. Те са среда на многочислено и многочасово 
взаимодействие на множество хора. Сега най-важното е да съхраним здравето и живота на 
нашите съграждани, и в това число и на учителите, най-важното е да намалим натиска върху 
здравната система", категоричен бе Вълчев. 
Министърът на образованието каза, че системата е била готова за превключване в електронна 
среда, но все пак дистанционното обучение не компенсира на 100% присъственото обучение. 
Министърът на образование посочи минусите на дистанционното обучение - неефективността на 
педагогическото взаимодействие, натрупването на психологическо напрежение върху децата, 
обездвижване, десоциализация, и минуси в чисто обучителната част. 
"Колкото са по-големи учениците, колкото са по-ангажирани с ученето, толкова са по-малки 
загубите и обратното. При оо-малките ученици, по-малките деца е неефективно да стоят много 
време пред екрана, трудно е да ограмотяват децата в първи клас ефективно от разстояние", каза 
Вълчев. 
Той отбеляза, че обучението от вкъщи изисква участието на родителите, когато става дума за 
малки деца, но това невинаги е възможно. Посочи, че и за учителя е трудно да осъществява 
ефективно педагогическо взаимодействие. 
Министърът на образованието посочи, че дистанционното обучение също има своите 
предимства и учителите са се научили да ги използват. Голяма част от учителите са започнали 
да използват много по-иновативни методи, защото ситуацията го е наложила. 
"Ако гледаме само от гледна точка на правото ни на здраве, решението е едно - затваряме 
всичко, за съжаление живеем в свързано общество, в което имаме много цели, не искаме да 
убием икономиката, не искаме да обречем децата на образователни недостици. Аз като министър 
на образованието съм длъжен да бъда гласа на образованието, на правото на образование, да 
каза, че най-ефективно е присъственото обучение, но доколкото е разумно. В момента основният 
ни проблем е коронавирусът, образователните дефицити можем да ги компенсираме, но не 
можем да компенсираме живота на хората", каза Вълчев. 
Министърът подчерта, че училищата събират много хора на едно място, свързват малки мрежи 
в голяма мрежа, но това се случва и в големите предприятия. 
 
Разговор с Мая Манолова, лидер на Изправи се.бг 
БНТ  Денят започва с Георги Любенов 

 
Резюме: “Изправи се. БГ” е гражданска платформа, партньорска мрежа с партньори граждански 
организации, инициативни комитети, личности и партии. Със сигурност на изборите ще се явим с 
бранда на “Изправи се. БГ”, а кой ще се включи в регистрацията ще се реши, щом уточним 
формата, защото нашият формат е отворен. Това заяви в студиото на “Денят започва с Георги 
Любенов” лидерът на гражданското движение Мая Манолова. 
“За нас проблемите на хората са пред скоби. При нас са и леви, и десни и наша идеология е 
грижата за хората. Затова е естествено да сме на терен ние и да се опитваме да подкрепяме 
както отделни личности, така и по-големи групи в техните каузи - за чист въздух, срещу 
изсичането на българските гори, за проблема с водата, срещу корупцията. Разбира се, ние 
правим и нашите структури, нашите опорни екипи, откриваме офиси - в повечето от областните 
градове вече има наши офиси и предстои да го направим и в по-малките населени места да го 
направим”, обясни тя. 
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По думите й основното, което притеснява хората в момента, е COVID заразата и ниските доходи. 
Проблемът не е толкова в строгостта на взетите мерки срещу разпространението на вируса, по-
скоро е в ниските компенсации, подчерта тя. 
“Хората, чиито бизнеси ще бъдат затворени или ще останат в неплатен отпуск, не са адекватно 
компенсирани - 24 лева на ден е твърде ниска сума. Бизнесът е безкрайно притеснен, защото 
компенсациите, които бяха обещани още при първата вълна на COVID, не са стигнали до него… 
Реално до бизнеса са стигнали 173 млн. лева”, добави Манолова. 
Според нея солидарност в обществото няма - управляващите призовават “заедно да наложим 
локдаун, но тежестите на кризата да бъдат поети от обикновените хора и бизнеса”. 
“Депутатите не си пипнаха заплатите. Аз предлагам, ако заедно ще налагаме мерките, и те да 
получават по 24 лева на ден, а партиите да се откажат от своите субсидии. Това би било 
справедливо”, каза Манолова. 
 

 
 
Пусти улици и затворени магазини - така започна триседмичната блокада в България 
заради коронавируса 
bTV  Новини в 12.00 часа 

 
Пусти улици и затворени магазини - така започна триседмичната блокада в България заради 
коронавируса. Без ресторанти, кафенета, молове и фитнеси, а от понеделник и без училища, 
детски градини и ясли, с изключение на тези за децата на медиците на първа линия. Днес е 
първият ден от новите ограничения, които ще продължат до 21 декември. Очакванията са за спад 
на заразените, а вследствие и на починалите от Ковид-19. 
Репортер: Намирам се на бул. Витоша, който в днешния ден изглежда по доста по-различен 
начин от обичайния. В момента всички заведения са затворени на улицата и са прибрали столове 
и маси и не работят. Освен ресторантите и кафенетата врати затварят и моловете и търговските 
магазини. Също така училища, университети, детски градини и ясли. Забраняват и тържествата 
и събиранията с повече от 15 души, спортните мероприятия за деца до 18 години и културните 
мероприятия. Преустановяват се и екскурзиите. Както досега ще работят хранителните магазини, 
аптеките, банките, дрогериите, офисите на мобилните оператори и бензиностанциите. Отворени 
ще останат и театрите. Изключения се правят за ресторантите, които могат да доставят храна по 
домовете и малките магазинчета. Зеленият коридор за пазаруване в хранителните магазини за 
хора на и над 65 години е от 8:30 до 10:30. 
Тази сутрин на бул. Витоша ни посреща Димитър Войников, който свири на акордеона си. 
Обичайно оживената улица сега е със заключени с катинар столове и маси в заведенията. Новият 
зелен коридор за хора на и над 65-годишна възраст предизвика объркване. Някои от 
пазаруващите бяха върнати, защото не са разбрали, че нямат право да са тук от 8:30 до 10:30. 
Районът около НДК също остана необичайно пуст. 
По-строгите мерки ще продължат до 21 декември. 
И към данните от последното денонощие у нас. Над 3300 са диагностицираните с коронавирус 
от направени близо 9200 ПСР теста. Това прави около 36% положителни проби. Отново над 150 
са починалите, с което техният общ брой достига над 3600. В болница са 6647 пациенти, като 436 
са в интензивно отделение. Излекувани за последните 24 часа са 1865 души. Общият брой на 
преминалите през болестта достига 46 700. 
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И към останалата част от страната за живота с нови ограничения. Включваме Райна Зайкова от 
Пловдив. 
Репортер: Намирам се на главната улица в града, където обичайно са всички по-малки 
магазинчета. Тук по нищо към този момент не можем да кажем, че е първият ден от по-строгите 
ограничения. Част от магазините тази сутрин предпочетоха да не отворят, а пък други отвориха. 
Заради топлото и слънчево време доста хора има по главната улица. 
Паркингът на голям магазин за техника се оказва пълен с автомобили. Хората пазаруват от рано 
сутринта. 
Капана остана необичайно пуст. 
В Бургас общината сформира екипи с полицията и тръгна на проверки спазват ли се мерките. 
Ивелина Стратева: Общината няма правомощия да налага глоби, но в същото време държим 
да бъдат спазвани правилата. 
Проверяващите срещнаха одобрението на минувачите. 
Равносметката - по централните улици повечето кафенета и заведения остават изцяло 
затворени. 
Проверка на полицията има и в пловдивските заведения, ресторанти и кафенета. Това, което до 
момента можем да кажем, е, че от сутринта проверяващите екипи на главната улица не са 
открили нарушения. 
 
Фармацевтичната компания Пфайзер вече доставя по света ваксината срещу 
коронавируса 
bTV  Новини в 12.00 часа 

 
Фармацевтичната компания Пфайзер вече доставя по света ваксината срещу коронавируса. 
Първите количества се складират в щата Мичиган и в Белгия. Официалното одобрение на 
препарата може да стане най-рано в средата на декември, но много страни по света вече са 
подали заявки за доставка. Във Великобритания например се очаква болниците да бъдат 
заредени с първата пратка на 7, 8 или 9 декември. Стратегия за поетапно ваксиниране на 
населението разработват и в Испания, както и в съседна Румъния. Същевременно Франция и 
Полша, които въведоха преди месец строги карантинни мерки, вече отварят търговските 
центрове и постепенно се връщат към нормалния начин на живот. 
  
Пълни улици и празни кафенета и ресторанти – така започна триседмичното частично 
затваряне у нас заради коронавируса 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Пълни улици и празни кафенета и ресторанти – така започна триседмичното частично затваряне 
у нас заради коронавируса. Хубавото време позволи хората да излязат на разходка в много 
градове. Без обаче да могат да влязат в ресторантите, кафенетата, моловете и фитнесите от 
днес до 21 декември. Очакванията са новите мерки да доведат до спад на инфектираните, а 
впоследствие и на починалите с коронавирус. Днес положителните проби са 36% от направените 
PCR тестове, почти 200 от новите заразени са медицински лица. Оздравелите са над 1 800, но 
починалите с вируса също са много – над 150 души. 
Както може да видите, на бул. Витоша хора не липсват, въпреки затворените заведения. Това, 
което ни направи впечатление сутринта – улиците осъмнаха пусти, следобедните часове 
ситуацията тук се промени. Освен кафенетата и ресторантите, затварят също така и моловете и 
търговските магазини. Също така училища, университети, детски градини и ясли. Забраняват и 
тържествата и събиранията с повече от 15 души, спортните мероприятия за деца до 18 г. и 
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културните мероприятия, преустановяват се и екскурзиите. Както досега ще работят 
хранителните магазини, аптеките, банките, дрогериите, офисите на мобилните оператори и 
бензиностанциите. Отворени ще останат и театрите. Изключения се правят за ресторантите, 
които могат да доставят храна по домовете и за малките магазинчета. Зеленият коридор за 
пазаруване е в хранителните магазини за хора на и над 65 г. е от 8.30 до 10.30 часа.  
По празните софийски улици тази сутрин ни посреща уличният музикант Димитър Войнов, който 
свири Печалби карамфили. Заключени с катинар и прибрани столове и маси – така изглеждаха 
тази сутрин заведенията по обичайно оживеният бул. Витоша. Поредната промяна в зелените 
коридори отново предизвика объркване. Някои от пазаруващите бяха върнати, защото не са 
разбрали, че нямат право да са тук от 8.30 до 10.30 часа. Няколко часа по-късно с покачването 
на температурите центърът на града се промени. А докато все още заведенията се борят за 
компенсации, от бизнеса се определят като изкупителна жертва, а мерките намират  за 
безсмислени. 
Ричард Алибегов: Улиците са пълни, а заведенията са празни. Тези хора ще намерят друг начин 
да се забавляват в днешната вечер най-вероятно. 
В Пловдив паркингът на голям магазин за техника беше пълен с автомобили. Желанието на тези 
хора да си купят уредба се оказа по-голямо от страха от коронавируса. Капана остана необичайно 
пуст. В Бургас общината сформира екипи с полицията и тръгнаха на проверки. Равносметката – 
по централните улици повечето заведения остават изцяло затворени. 
В средата на следващата седмица се очаква да приключат преговорите между заведенията и 
управляващите. Ако бизнесът не получи исканията за компенсации, са готови за протести. 
 
Без бонус за работа на първа линия остана персоналът на ковид отделението на 
болницата в Поморие 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Без обещания бонус за работа на първа линия остана персоналът на ковид отделението на 
болницата в Поморие. А фишове със заплатите на медицински сестри в здравното заведение 
предизвикаха обществено недоволство в социалните мрежи. 
Ковид отделението на болницата в Поморие беше разкрито в последната седмица на октомври 
с 15 легла. Първоначално заради липсата на персонал в него работят денонощно без да го 
напускат две медицински сестри, директорката на болницата, която е лекар ендокринолог и 
двама санитари. Преди дни, когато получават фишовете със заплатите си, установяват, че 
допълнителното възнаграждение за борба с коронавируса липсва. Това няма да ги спре да 
лекуват пациенти с ковид-19, но е крайно унизително, споделя главната сестра на болницата. 
Христина Атанасова: Зад тази врата вече влизаме в ковид отделението при пациентите. 
Когато се връща от отпуск в края на октомври главната сестра на болницата влиза в ковид 
отделението и не излиза от там в продължение на седмица. 
Христина Атанасова: Нито за миг не сме се поколебали всички, които сме вътре. Имаме време 
само за дезинфекция, за експозиция около час след пациентите, които са си тръгнали и така, 
следващите идват. 
Заплатата й за 29 г. стаж е 650 лв. Отделно получава и за работа в ковид отделението, но на 
непълна бройка. 
Христина Атанасова: 193,84 лв. 
Допълнително заплащане за работа на първа линия във фиша не е отразено. За седемте й дни 
тя трябва да вземе една четвърт от обещаните 1 000 лв. 
- С линейка ме докараха в Бургас. От обяд до 5 часа чаках там, нямаше места. И ме закараха пак 
с линейка тук. Обаче съм доволна много от екипа. 
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За учителя Веселин Петров болницата в Поморие също се оказва спасение. 
Веселин Петров: Нямаше къде да вляза, а трябваше спешно да бъда хоспитализиран, тъй като 
бях с висока температура и с бронхопневмония и с положителен тест за коронавирус. И добре, 
че бяха тези хора. Аз стъпих на крака благодарение на тях за три дни. Заплащането просто е 
мизерно. Просто не отговаря на труда им и на риска, който те поемат. 
Христина Атанасова: С тези 1 000 лв. и без тези 1 000 лв., ние ще го работим. Но някак си, когато 
усетиш, че трудът ти е оценен и някой е загрижен за теб, може би човек се мотивира малко 
повече. 
След 24 г. в хирургичното отделение и въпреки допълнителните дежурства, и операционната 
сестра се разписва срещу 650 лв. месечно. 
Димитрина Москова: Ние винаги сме били на минималната работна заплата. Единствено ме 
задържа работата в тази болница. 
От РЗИ обещаха, че следващия месец работещите на първа линия в Поморие ще си получат 
парите. 
А от здравното министерство съобщиха за бТВ, че всеки медик, който работи на първа линия в 
борбата с ковид-19 ще получи полагащите му се 1 000 лв. Данните на хората, които ги очакват 
все още се обработват. Причината – нарастващият в цялата страна брой на медицински персонал 
в ковид отделенията, които стават все повече. 
 
Учениците започват обучение онлайн от понеделник 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Онлайн часовете на учениците започват от понеделник. Много от устройствата, които МОН  
трябва да купи няма да стигнат навреме до ученици и учители. Около 90 млн. лв. трябва да 
изхарчи образователното ведомство за приблизително 106 хил. устройства. До момента налични 
са само 7 000. За останалите 99 хил. срок все още няма. 
Димка Георгиева е майка на три деца – във 2, 3 и 5 клас. През март близки и познати осигурили 
мобилни устройства за дистанционното им учение. Второто затваряне на училищата обаче 
затваря и тримата ученика без нито един компютър у дома. 
Димка Георгиева: Първото нещо, което направих, беше да се обърна към училището, в което 
учат децата, за да помоля за устройства. Но от там ми отговориха, че нямат достатъчно. Имат 
недостиг на устройства и първо ще подсигурят преподавателите, които нямат устройства, 
евентуално, ако останат устройства, ще ме имат предвид. 
Като самотна майка с малък бизнес, който също е пред фалит, Димка остава без полезен ход. 
Димка Георгиева: Изпаднах в безизходица. Образованието е безплатно и би трябвало да бъдат 
подсигурени децата, които нямат устройства. 
След като в Казанлък разбират за проблема, се намират дарители. И така децата вече имат два 
лаптопа и един таблет. 
Димка Георгиева: Коледата вкъщи дойде по-рано, благодарение на добрите хора. 
Още 20 хил. нови устройства трябва да постъпят в училищата. Но едва в следващите месец и 
половина - два. 
Красимир Вълчев: Две са причините за забавянето. Едната е, че трябва да спазваме 
процедури. Не мога да не спазвам процедури. Втората е, че в глобален мащаб има липса на 
устройства. Големи количества, никъде по света. 
За закупуването на останалите мобилни устройства за 76 млн. държавата ще разчита на 
европейски средства. 
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Британският премиер Борис Джонсън назначи специален министър, който ще отговаря за 
масовото ваксиниране на населението 
bTV  Новини в 19.00 часа 

 
Британският премиер Борис Джонсън назначи специален министър, който ще отговаря за 
масовото ваксиниране на населението. Първите доставки на препарата на Пфайзер за болниците 
в Обединеното кралство се очакват до 9 декември. Фармацевтичната компания започна доставки 
и по света на своя медикамент срещу коронавируса. Първите количества се складират в две 
големи депа в щата Мичиган и в Белгия. Други силно засегнати от вируса държави като Испания, 
Австрия и съседна Румъния разработват стратегия за поетапно ваксиниране на населението. 
Същевременно Полша и Франция вече отварят търговските си центрове след месец карантина. 
Това не са звезди, а най-обикновени граждани, които обаче са първите клиенти от месец насам 
в големите парижки магазини. Посрещнати с почетен шпалир и аплодисменти от търговците. 
Хората чакат на разстояние, докато стигнат на входа на бутиците. На вратата охраната лично 
предлага гел за измиване на ръцете. За да няма струпване в първия работен ден, Черния петък 
и големите промоции са отложени за следващата седмица. 
Пиер Пеларе: Има относителни промени. Задължени сме да осигурим 8 кв. м. на човек. Наша 
работа е да следим във всеки момент колко хора влизат и излизат, за да изпълним това условие. 
След месец карантина запазен час при фризьор днес е мечтана цел. Всеки търговец решава сам 
как да намали щетите от карантината, но в 21 часа всичко трябва отново да е затворено. 
 
Разговор с д-р Кристиан Стефанов, реаниматор в КАИЛ – УМБАЛ Св. Анна 
bTV  Тази събота 

 
Резюме: Вирусът продължава да ни изненадва, при всеки заболяването протича различно, 
въпреки сходствата в клиничната картина, която има. При някои протича изключително бързо и 
изключително тежко, въпреки нашите усилия. Това обясни в предаването "Тази събота" д-р 
Кристиан Стефанов - реаниматор в болница "Св. Анна" в София, част от екипа, кои?то лекува 
наи?-тежките случаи на коронавирус. 
Болните в последно време са млади хора, имахме и деца при нас, които бяха развили тежки 
белодробни усложнения. Повечето имат и придружаващи заболявания, но има и хора, които 
въпреки липсата на придружаващи заболявания, развиват тежка клинична картина, отбеляза 
лекарят. 
При лечението следваме всички новости и препоръки, обясни той. "Използваме ремдесивир и 
кръвна плазма. Важен е периодът, в който се прилагат тези средства. В късната, така наречена 
пулмонална фаза, те вече са неефективни", смята д-р Кристиан Стефанов. 
Според него ограничаването на контактите между хората ще окаже положително въздействие. 
"В нашата структура вече са обособени 25 реанимационни легла, там лежат най-тежко болните 
пациенти, които имат нужда от най-големи грижи", каза реаниматорът от "Св. Анна". 
"Екипът ни е млад, изморен много, но продължава да работи с огромно желание. Работата не 
приключва само с 12-часовите дежурства в скафандри. Това е ново заболяване, постоянно 
излизат нови публикации, които трябва да бъдат следени. Следим постоянно новостите и 
актуализираме познанията си. Опитваме се да прилагаме всичко най-ново, за да помогнем на 
нашите пациенти", посочи той. Лекарят сподели, че често се случва по четирима или петима 
негови колеги да отпаднат от графика, защото са се разболели. 
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Разговор с проф. Марияна Стойчева, Инфекциозна клиника на УМБАЛ Св. Георги – 
Пловдив 
bTV  Тази събота 

 
Резюме: „Пациентите, които постъпват в болница (с коронавирус), са много тежки. Това са хора 
с много тежки придружаващи заболявания. За съжаление, тази инфекция извежда извън контрол 
хронични заболявания като диабет, проблеми с бъбреците и белия дроб. Това са рискови 
фактори с висока значимост. За съжаление, не можем да помогнем на всички. Голяма част от тях 
загиват“. Така коментира високата смъртност от пандемията в България инфекционистът от 
болница "Свети Георги" в Пловдив проф. Марияна Стойчева в „Тази събота“. 
104 легла за COVID пациенти има в болница "Свети Георги". „Оставили сме много малко легла 
за други болни с различни заболявания, защото случаите на хепатит и менингит също не спират“ 
По нейните думи превръщането на болница „Св. Мина“ в Пловдив в специализирано лечебно 
заведение за болни с коронавирус е щяло да облекчи положението, но все пак "Свети Георги" е 
най-голямата болница в града и през нея са минали 900 пациенти с COVID-19. 
Непрекъснато се обсъждат варианти за откриване на нови легла за болни с коронавирусна 
инфекция. Още сега функционират 37 легла в другата ни база, съобщи Стойчева. 
„Не споделям мненията, че инфекцията нараства като количество, но протича по-леко. Нямам 
такива наблюдения. Напротив, броят на хоспитализираните нараства непрекъснато. Това е от 
необходимост. Ние не приемаме леко болни. Ние приемаме само пациенти, които се нуждаят от 
дихателна реанимация, тоест с допълнителна кислородна терапия, и пациенти с придружаващи 
заболявания, които са декомпенсирани“, каза проф. Стойчева. 
„Много се надявам и вярвам, че мерките ще имат ефект, защото това е единственият доказан 
начин за ограничаване на заразата“, заяви инфекционистът, която възлага и големи надежди 
върху новите ваксини за COVID-19. 
Според последните изследвания на световни учени се очаква активността на вируса да 
продължи още година и половина, разкри проф. Стойчева. 
 
Разговор с проф. Дроздстой Стоянов, психиатър 
bTV  Тази събота 

 
Резюме: Все по-често си задаваме въпроса "Ще излезем ли психично здрави от тази криза?". 
Месеци наред живеем в страх за здравето и бъдещето си. Живеем в несигурност кога е краят на 
този страшен филм. Обзети сме от паника, която предаваме и на децата си. Как ще изглежда 
светът, в който ще живеем след края на пандемията, в „Тази събота“ коментира психиатърът 
проф. Дроздстой Стоянов. 
„Новият „локдаун“, според мен, ще следва логиката и развитието на всяка една подобна ситуация 
или решение, при които хората биват поставени в условия на принуда. Тогава, когато наложиш 
определени действия на широката популация или отделен човек против естествените му нужди 
и импулси, той намира начин да отреагира на тази норма по ненормален начин в своето 
поведение. Може да не е в момента, а отсрочено – след няколко месеца или седмици“, заяви 
проф. Стоянов. 
Според него енергията на протестите през лятото се дължи до голяма степен на недоволството, 
натрупано от първото затваряне през март. 
„Това, което ще стане с нас след този (втори) „локдаун“, зависи от цялостния курс на пандемията, 
а не то събитията, които ще настъпят на 21 декември. (…) Всякакви подобни мероприятие 
увеличават формите на насилие и неадаптивно поведение. Дали това насилие ще се изрази в 
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семейната среда, дали ще се изрази в професионалния колектив, дали ще е на площада, не е 
важно. Важното е, че насилието ще ескалира“, каза психологът. 
По неговите думи особено уязвими в тази ситуация са децата: „Опасяваме се, че децата са най-
потърпевши от тези процеси, от постоянното говорене за купчините трупове, които падат като 
зомбита от асансьорите в моловете, Тези деца ще бъдат индоктринирани с три послания в 
тяхното житейско развитие: първо, че те са резервоар на инфекция, която съзнателно или не 
убива техните баби и дядовци; второ с това, че физическият контакт е опасен и ненужен, трябва 
да се избягва и трето, със свръхекспозицията към електронни устройства заради обучение 
онлайн и дигитализираната форма на комуникация извън пандемията“. 
Шансът да излезем по-добри от кризата е, ако тя се дефинира и управлява по-добре във времеви 
диапазон, смята психологът. 
Проф. Дроздстой Стоянов коментира и отражението на пандемията върху медиците. Те са 
демотивирани от ниските възнаграждения и липсата на реформа. Дори тези, които са мотивирани 
да работят за каузата, се сблъскват с непрекъснато променящите се правила за специализация. 
Моделът на управление на болниците също допринася – директорите се назначават от 
държавата и общината, а не се избират с участието на медиците в лечебното заведение, което 
ги прави по-незаинтересовани за персонала. 
 
Разговор с Мария Шаркова, адвокат по медицинско право 
bTV  Тази събота 

 
Резюме: Здравната система наистина е в криза, ситуацията е много тревожна, коментира в 
предаването „Тази събота“ адвокат Мария Шаркова. Когато се работи с недостатъчен човешки 
ресурс в екстремни условия има повече рискове за лечебните заведения за възникване на 
юридическа отговорност, посочи тя. 
Трябва да се развива извънболничната помощ, смята адвокатът по медицинско право. Според 
нея за пациента не е ясен механизмът. 
„В извънболничната помощ има фарс по отношение на регламента - пациентът знае, че трябва 
да се обади на общопрактикуващия лекар, но после - накъде? Какво прави пациентът, ако се 
нуждае от изписване на лекарство, защото още нямаме електронна рецепта? Единствената 
възможност, за която пациентите знаят е да се обадят на 112, но не всички се нуждаят от линейка. 
Засяга се ресурсът и на Спешната помощ“, уточни Мария Шаркова. 
Тя отбеляза, че в нейната практика всеки ден получава обаждания от пациенти, които не са 
получили медицинска помощ. В ситуация на изчерпващи се ресурси, неминуемо се стига до 
засягането на техните права, обясни адвокатът. Според нея обаче самите медицински 
специалисти и болниците също изнемогват. 
„Реорганизация може да се прави само до определен момент. Единствено и само отваряне на 
нови легла, без медицински персонал, не може да осигури адекватна медицинска помощ“, каза 
адвокатът. 
„Имаме легла, имаме лекарства и апаратура, но нямаме достатъчно медицински специалисти“, 
посочи Мария Шаркова. Според нея човешкият ресурс се изчерпва и именно за това са 
предприети ограничителни мерки в момента – да се даде въздух на здравната система и на 
пациентите също, за да могат всички да получат медицинска помощ. 
Можеше да има по-адекватен план, който да е съобразен не толкова с новооткритите случаи 
всеки ден, а с капацитета на здравната система, коментира адвокатът. Според нея 
ограничителните мерки е могло да бъдат въведени по-рано и да са по-строги, но по думите й се 
търси балансът между интересите на пациентите и обществото и интересите на икономиката. 
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„Не би следвало да се противопоставят тези интереси, защото с адекватни мерки за подкрепа на 
икономиката, не трябва да се стига до въпроса: Икономиката или общественото здраве?“, посочи 
Мария Шаркова. 
Според нея ваксината срещу COVID-19 не е опасна, защото регулациите на Европейския съюз 
са изключително строги. 
„Не е възможно рискова ваксина да стигне до пациента. Всички хора могат да са спокойни, че 
когато една ваксина е получила разрешения, тя е преминала всички тестове за безопасност“, 
отбеляза още Шаркова. 
 

 
 
Частично затваряне на България днес 
Нова телевизия  Новини в 12.00 часа 

 
Частично затваряне на България днес. Ясли, детски градини, училища, молове и фитнеси няма 
да работят до 21 декември. От полунощ започнаха и проверки за нарушения на заповедите на 
здравния министър. На този фон по-нисък процент заразени с коронавирус са регистрирани за 
последните 24 часа. Голям е броят и на излекуваните пациенти. 
Ето как изглежда ситуацията с пандемия у нас днес – новите регистрирани случаи на коронавирус 
за последното денонощие са 3 327. Направените PCR тестове са малко над 9 100. Това означава, 
че 36% от пробите са положителни, което е по-малко от стойностите през последните няколко 
дни. Над 6 600 души остават в болница, като над 400 се нуждаят от интензивни грижи. А 
имунолозите отново посъветваха да не прибягваме към самолечение с антибиотици, освен ако 
те не са ни изрично предписани от личните лекари. Предупредиха също и че има все повече 
научни доказателства за това, че мръсният въздух може сериозно да възпрепятства лечението 
на ковид-19. 
Преди Диана Найденова изпълнителният директор на Пирогов проф. Балтов обясни острата 
реакция на част от хората срещу частичния локдаун. А именно спомен за паниката и страха през 
пролетта. 
Проф. Асен Балтов: Строгите мерки, които бяха възприети първоначално от март месец, които 
спасиха много човешки животи, искам да го подчертая това, доведоха до едно сериозно 
затваряне и така, повлияване на психическото здраве на много хора. Това, че след това се 
разхлабиха мерките и ние имахме едно прекрасно лято, в което всички успяха да отидат на море, 
да направят своята почивка, естествено на никой не му се иска отново да се върнат същите 
мерки, които са били тогава. 
Въпрос на време обаче било всички да се убедят от необходимостта от по-строги мерки. 
Проф. Асен Балтов: Очакваме да намалеят случая на новозаразените в следващите 10 дена, а 
случая на тези, които го боледуват тежко и тези, които за съжаление губят своите животи, в 
рамките на три седмици. 
А имунолозите съветват хората, преминали вече през инфекцията да продължава тда спазват 
стриктно мерките за дезинфекция и дистанция. Причината – все още няма категорични 
доказателства за голямата трайност на антителата. 
Проф. Мариана Мурджева: Дори напротив, повечето изследвания показват, че антителният 
отговор обикновено се задържа не повече от три месеца. Има и вируси – парагрипни, 
аденовируси, риновируси. Никой не може да гарантира, че преболедувалите от ковид-19 няма да 
бъдат заразени с други вируси и така те да разпространяват заразата. 
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Медиците отново предупредиха, че самолечението с определени антибиотици при най-малките 
симптоми на коронавирус може да е пагубно в бъдеще. 
Проф. Мариана Мурджева: Неразумната и неправилна употреба на тези антибиотици след 
година, две или повече може да доведе до една епидемия от бактериални инфекции, чийто 
причинители да са резистенти на тези антибиотици. 
А все повече били доказателствата, че мръсният въздух създава неблагоприятен терен, на който 
стъпва вируса. 
Проф. Мариана Мурджева: Възпалителната реакция, която фините прахови частици създават 
една неблагоприятна база за развитието на вирусната инфекция за това, че ние по-трудно можем 
да се справим с нея. Около 15% от леталитета при ковид-19 е доказано, че може да бъде 
свързано с мръсния въздух. 
Затова с носенето на маска ще спрем не само вируса, но и проникването в дробовете ни на 
праховите частици. 
За последните 24 часа 151 пациенти са изгубили битката с вируса. Оздравелите обаче са много 
повече – над 1 800. 
От полунощ у нас са в сила заповедите за частично затваряне, с които трябва да живеем поне 
до дните преди Коледа. Вчера беше последният учебен ден. От днес са затворени всички 
дискотеки, барове, ресторанти, големи търговски центрове и молове. Поне така би трябвало да 
бъде. Властите започват и проверки. 
Освен че голяма част от големите търговски центрове остават затворени, всъщност се оказва, 
че се променят и правилата за пазаруване в хранителните магазини – от 8.30 до 10.30 часа в тях 
могат да влизат единствено хората на и над 65-годишна възраст. Зелените коридори за аптеките 
отпадат, а отворени остават аптеки, дрогерии, пощи, банки и малките магазини. Още снощи, тази 
нощ започнаха проверките от страна на полицията и РЗИ в цялата страна, за да се види дали 
всички разпоредби се спазват. Само в София бяха проверени 12 обекта барове, заведения и 
игрални зали. Имаше и нарушители. 
В столичния кв. Зона Б-5 е затворен. Когато контролните органи влизат обаче, става ясно, че 
работи. От персонала на заведението заявиха, че хората вътре са персонал, а не клиенти. После 
промениха версията. В крайна сметка от полицията и РЗИ прецениха, че нарушения има. Стигна 
се и до напрежение. Първо от страна на персонала към екипа ни. После и от страна на клиенти. 
На нарушителите беше съставен акт от РЗИ. 
Проверките от страна на полицията и РЗИ в цялата страна ще продължат и тази нощ в барове, 
заведения и игрални зали. 
На фона на всички ограничения деца спортисти, техните треньори и техните родители излизат 
на протест срещу заповедта за затваряне на спортните зали, прекратяване на тренировъчния 
процес. 
Ние сме с родители, треньори и шампиони. От днес те вече нямат право да тренират 
организирано, тъй като забраната ограничава всички спортни мероприятия и състезания за лица 
под 18 г. За това ще разговаряме и с Диана Младенова. Г-жо Младенова, как ще се отрази това 
на децата? 
Диана Младенова: Ами, пагубно е за един спортист да не тренира в рамките на един месец. 
Това са деца, които всъщност са професионални спортисти, те ходят по международни 
състезания, по държавни състезания и всъщност всеки един ден, в който не са в залата е пагубен 
за тяхната физическа подготовка. Тялото им вероятно няма да издържи на натоварването след 
това. Всъщност всички тези деца спазват абсолютно всички мерки, които са наложени от 
министерството и в залите едно дете тренира само на килима, има достатъчно голяма дистанция, 
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клубовете са се постарали да се намали бройката на децата в залите. Така че смятам, че 
спирането на спорта на тези деца е пагубно за тях. 
Над 1 млрд. лв. ще са загубите за зимния ски сезон при пълно затваряне. Това обяви в ефира на 
Нова министърът на туризма Марияна Николова. Тя увери, че в ски курортите се спазват всички 
мерки за безопасност, като настоя ресторантите в хотелите да отворят врати. 
Огромни загуби при 100% затваряне на зимния ски сезон у нас прогнозира в ефира на Събуди се 
вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова. 
Марияна Николова: Загубите, които браншът изчислява при един локдаун цялостен, 
продължителен по отношение на зимния ски сезон е над 1 млрд. лв. 
Изчисленията са и на база последните данни за отражението на коронакризата върху туризма у 
нас. 
Марияна Николова: Ние отчитаме значителен спад в резервациите и по данни на НСИ, особено 
за периода на летния сезон ние имахме 49% спад. Към настоящия момент около 40% е спадът 
по отношение на резервациите, като 80% е спадът при чуждите туристи. Така че няма как да не 
отчитаме такъв спад. 
Николова увери, че в ски курортите се спазват всички мерки за безопасност. Затова и настоява 
да се отворят ресторантите в хотелите, които в момента попадат в забраната на здравния 
министър. 
Марияна Николова: Браншът изисква такава възможност, а именно в местата за хранене да има 
възможност да се извършва присъствено хранене само и единствено за гостите на хотела, 
каквато е и моята позиция. Аз съм поискала такава възможност от здравните власти. Към 
настоящия момент още няма позиция по въпроса. 
От бранша настояват и за по-облекчена процедура при помощ от държавата. 
- Просто трябва да се оцелява. На всичко отгоре имаме и кредити. Нещата са много сложни. Но 
така е в цялата държава, не е само при нас. Нищо не помага. Няма значение цени. Просто хората 
спряха да се движат, спряха да посещават такива места. Всичко се страхува. 
А новите мерки доведоха и до бум на отменените резервации за 8 декември. 
 
Редица европейски държави отчитат забавяне на разпространението на коронавируса 
Нова телевизия  Новини в 12.00 часа 

 
Редица европейски държави отчитат забавяне на разпространението на коронавируса, като 
подготвят поетапно вдигане на ограниченията. Заради наближаващите празници обаче, на много 
места се въвеждат и гъвкави мерки, които ще важат до края на декември до Новата година. 
От днес влиза в сила първият етап от вдигането на националната карантина във Франция, 
наложена заради коронавируса. Ще бъдат отворени отново магазините, които не продават стоки 
от първа необходимост, както и молитвените храмове. 
Въведените в края на октомври карантинни мерки ще бъдат облекчени и хората ще могат да се 
разхождат вече до 3 часа в радиус от 20 км от домовете. 
Белгия също разхлабва част от въведените мерки. От 1 декември отварят отново магазините. Но 
ограниченията по коледните празници остават строги. 
Александер де Крю: Отварянето на магазините ще стане при едно условие – че се направи 
отговорно и по безопасен начин. В идните седмици няма да има пазаруване за удоволствие. Ще 
трябва да се пазарува бързо и самостоятелно. Освен ако не се придружава човек, който се 
нуждае от помощ. 
Премиерът подчерта, че тази година Коледа и новогодишната нощ ще бъдат празнувани 
различно. И ограниченията за семейни събирания ще останат непроменени и праз коледните 
празници. 
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Португалия въведе допълнителни ограничения за предотвратяване на разпространението на 
коронавируса около предстоящите на 1 и 8 декември национални празници. Пътуванията между 
населените места са забранени на два етапа – от снощи до 2 декември и от 4 до 9 декември. 
Полицията вече извършва проверки. Училищата ще бъдат затворени в понеделниците преди 
двата празника, а магазините ще трябва да затварят рано. 
 
Частично затваряне на България от днес 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
Частично затваряне на България от днес. Ясли, детски градини, училища, молове и фитнеси няма 
да работят до 21 декември. От полунощ започнаха и проверки за нарушения на заповедите на 
здравния министър. В същото време по-нисък процент заразени с коронавирус са регистрирани 
за последните 24 часа. Голям е броят и на излекуваните пациенти. А в Европа започва бавно и 
постепенно отпускане на строгите забрани заради пандемията. 
Освен, че голяма част от магазините в моловете остават затворени, се променят и правилата, по 
които можем да пазаруваме в хранителните магазини. От 8.30 до 10.30 часа сутринта в тях могат 
да влизат единствено хората на и над 65-годишна възраст. Зелените коридори в аптеките 
отпадат. Отворени са малките магазинчета, аптеките, дрогерии, пощи и банки. А още тази нощ 
започнаха и първите проверки от страна на полицията и РЗИ в цялата страна. Само в София по 
тъмно бяха проверени 12 обекта – барове, заведения и игрални зали. Констатираха се и 
нарушения. Проверките продължиха и през днешния ден. 
На пръв поглед барът в столичния квартал Зона Б-5 е затворен. Когато контролните органи 
влизат обаче, става ясно, че работи. От персонала на заведението заявиха, че хората вътре са 
персонал, а не клиенти. После промениха версията. 
Репортер: Работите ли в момента? 
- Не, не работим. 
- Не, не работим. 
Репортер: А какви са тези хора, които ... 
- Наши приятели. Но все пак ... 
В крайна сметка от полицията и РЗИ прецениха, че нарушения има. Стигна се и до напрежение. 
Първо от страна на персонала към екипа ни. 
- Ако вие излъчите това, ще има страшни, жестоки последствия за вас. 
Репортер: Добре, заплашвате ли ни? 
- Вие нямате право да го правите това нещо. 
Репортер: Това заплаха ли беше? 
- Точно така. Изчезвай. 
После и от страна на клиенти. 
- Ти няма да ме даваш мен по Нова телевизия. Нямаш право, щом ти го казвам. И ти ми се 
правиш, на какъв ми се правиш. 
Репортер: Може ли да не си говорим така? 
- Не, не може да не ти викам. Дори ще те наритам. 
- В мое присъствие ще ти е трудно да нариташ който и да е. Да не говорим, че отправянето на 
словесни заплахи също е закононарушение. 
На нарушителите беше съставен акт от РЗИ. 
Ежедневни проверки за това дали се извършват нарушения се правят и на Коледния базар в 
София. Основното, за което се следи е дали има струпване на хора. 
- Прави се обход на цялата територия. Веднага ги насочваме в посока да се движат, тъй като на 
територията на базара е забранено също и да се консумира. 
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Отделно и от охраната на базара напомнят на посетителите какви са правилата. 
- В базара маските са задължителни, консумацията е забранена на територията на базара. 
Контролните органи пишат актове само на тези, които откажат да сложат маска. Днес такива 
нямаше. А проверките за отворени обекти, които трябва да са затворени, ще продължат в цялата 
страна и тази нощ. 
Частичният локдаун е, за да се облекчат болниците. Това обясни премиерът Бойко Борисов по 
време на обиколка в Родопите. Надеждата му е случаите на заразени и на починали да намалеят, 
за да може да се отвори отново преди Коледа. Министър-председателят отговори на вчерашните 
коментари на президента Радев за бюджет 2021. 
Борисов смята, че новите мерки ще дадат възможност на здравната система да се възстанови. 
Бойко Борисов: Болниците да отдъхнат, това е като на фронта. Ние неслучайно казваме, че 
това е война. Гинат хора, потъват икономики. Ако беше с бомби, щеше да е лесно. 
И обясни, че амбицията е частичният локдаун да падне преди празниците. 
Бойко Борисов: Хората отново психически да отдъхнат. И то как затваряме, виждате, затворили 
сме да не може да отидете в ресторант или в кръчма, където като пеят, пият и се веселят, по-
лесно се разпространява. Всичко друго работи. 
Премиерът не се съгласи и с вчерашните изказвания на държавния глава Румен Радев, че 
бюджетът вече не е актуален и щял да затрудни следващите управляващи. 
Бойко Борисов: Вчера държавният глава използва много тежки думи, че бюджетът, който сме 
създали, който толкова специалисти работят, плюс програмата за възстановяване, усилията на 
много големи колективи, и всъщност евтините приказки, че от джипа се разхвърляли пари. 
Като аргумент Борисов посочи, че рейтинговата агенция Standard & Poor’s потвърди 
дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната със стабилна перспектива. 
Бойко Борисов: Как звучи разруха и след мен потоп. И през нощта излиза, че България е със 
стабилна перспектива. Тези хора са най-добрите в света. 
А това се дължало и на факта, че държавата работила на пълни обороти през лятото. 
Бойко Борисов: Лятото пуснахме цялата икономика, и туризъм всичко. Когато в нашите съседи 
затваряха, ние пуснахме тогава икономиката да работи на макс. 
Премиерът изрази надежда след края на кризата родната икономика отново да се върне към 
годишен растеж от най-малко 4%. 
Над 1 млрд. лв. ще са загубите за зимния туристически сезон при пълно затваряне. Това обяви в 
ефира на Нова ресорният министър Марияна Николова. Тя увери, че в ски курортите се спазват 
всички мерки за безопасност и дори настоява ресторантите в хотелите да отворят врати. 
Стряскащата прогноза на експертите е при изцяло отлагане на зимния сезон. Още на старта 
обаче се отчита спад от 40% на туристите. През летните месеци отливът е бил 49%. И още, очаква 
се 80% по-малко чужденци да посетят нашите ски курорти през следващите месеци. По-
оптимистична обаче е картината за Коледа и Нова година. В периода 22 декември – 2 януари се 
очакват над 500 хил. пътувания. По-голямата част от хората ще посрещнат празниците в 
страната, а 25 хил. души ще заминат за чужбина, предимно при близки и роднини. Само 3 200 
обаче вече са се престрашили да потвърдят резервацията си за празниците. А в условията на 
пандемия офертите на туроператорите стават все по-нестандартни. 
Нова година в Дубай е една от най-често срещаните оферти на туроператорите. Цените започват 
от 995 евро на човек за самолетен билет, пет нощувки, вечери, празнична програма и 
новогодишно шампанско. А за пандемията в офертата напомня нова услуга – включен PCR тест. 
Антония Чомполова: С резервационната бланка, която ви се издава от съответния туроператор, 
отивате в лабораторията, с която туроператорът има създадени взаимоотношения договорни и 
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при представянето на тази бланка, от лабораторията не изискват заплащане. Да, при по-добри 
условия се правят PCR тестовете. 
Ако тестът излезе положителен, туристът не губи парите за почивката си. 
Антония Чомполова: Покаже ли положителен PCR тест в удостоверение на това, че е болен, 
парите му се запазват и тези пари той не може да изгуби. Голяма част от хотелите ги връщат в 
рамките на 7 до 14-дневен срок, друга част от хотелите ги запазват при тях, за да могат да бъдат 
използвани в един по-добър момент. 
И макар включен в цената, PCR тестът често се явява пречка при планирането на почивката ни. 
- Много хора чакат, дори ще си издадат билета в последния момент, след като вече са сигурни, 
че PCR тестът ще бъде отрицателен и ще могат да пътуват. 
За да избегнат лабораторията, българите ще останат предимно у нас за Коледа и Нова година. 
Костадин Занков: Българите са резервирали много места в България, но говорейки за места за 
настаняване, които са с много гъвкави условия, нали, започваме основно от по-малки хотели, 
къщи за гости, след което отиваме към по-големите такива комплекси, но с гъвкави условия за 
резервация. 
Родните ски курорти спазват всички мерки за безопасност, гарантира и министърът на туризма. 
Марияна Николова: Не считам, че някой в бранша би си позволил и най-малкият риск, и най-
малката грешка, защото това ще удари целия сектор. Загубите, които браншът изчислява при 
един локдаун цялостен, продължителен по отношение на зимния ски сезон е над 1 млрд. лв. 
Николова настоява ресторантите в хотелите да отворят врати. Въпреки по-строгите мерки до 21 
декември. Затова призоваха и от асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите. А браншът 
настоява и за по-облекчена процедура при помощ от държавата. 
- На всичко отгоре имаме и кредити. Нещата са много сложни. Но така е в цялата държава, не е 
само при нас. Нищо не помага. Няма значение цени. Просто хората спряха да се движат, спряха 
да посещават такива места. Всичко се страхува. 
Под 40% са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, сочат данните на 
единния информационен портал. За съжаление обаче, 151 души не са успели да се преборят с 
инфекцията и са починали. 
Ето как изглежда ситуацията с пандемията у нас днес – новите регистрирани случаи на 
коронавирус за последното денонощие са 3 327. Направените PCR тестове са малко над 9 100, 
това означава, че 36% от пробите са положителни. Което е по-малко от стойностите през 
последните няколко дни. Над 6 600 души остават в болница, като над 400 от тях се нуждаят от 
интензивни грижи. А в края на месеца аптеките отчитат спад в презапасяването с лекарства и 
повече доставки на най-търсените медикаменти. На този фон имунолозите отново предупредиха, 
че самолечението може да бъде много опасно и антиобитик трябва да се приема само след 
лекарско предписание. 
Преди Диана Найденова изпълнителният директор на Пирогов проф. Балтов обясни острата 
реакция на част от хората срещу частичния локдаун. А именно спомен за паниката и страха през 
пролетта. 
Проф. Асен Балтов: Строгите мерки, които бяха възприети първоначално от март месец, които 
спасиха много човешки животи, искам да го подчертая това, доведоха до едно сериозно 
затваряне и така, повлияване на психическото здраве на много хора. Това, че след това се 
разхлабиха мерките и ние имахме едно прекрасно лято, в което всички успяха да отидат на море, 
да направят своята почивка, естествено на никой не му се иска отново да се върнат същите 
мерки, които са били тогава. 
Въпрос на време обаче било всички да се убедят в необходимостта от по-строги мерки. 
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Проф. Асен Балтов: Очакваме да намалеят случая на новозаразените в следващите 10 дена, а 
случая на тези, които го боледуват тежко и тези, които за съжаление губят своите животи, в 
рамките на три седмици. Това е начинът да се спасим и да изчакаме ваксината. 
А имунолозите отново предупредиха, че самолечението с определени антибиотици при най-
малките симптоми на коронавирус може да е пагубно в бъдеще. 
Проф. Мариана Мурджева: Неразумната и неправилна употреба на тези антибиотици след 
година, две или повече може да доведе до една епидемия от бактериални инфекции, чийто 
причинители да са резистенти на тези антибиотици. 
В началото на месеца повишеното търсене на определени медикаменти доведе до липсата им в 
аптеките. Към днешна дата ситуацията е овладяна, твърдят фармацевтите, които седмици наред 
призоваваха да не се презапазяваме. 
Николай Костов: Мисля, че наистина се вслушаха голяма част от хората. Натискът понамаля 
върху аптеките. Все още има какво да се желае, за да се нормализира пазарът. 
За момента трудно се намира единствено лекарството против съсирване на кръвта, нужно на 
много бременни жени. Фирмата притежател на разрешителното за употреба е обещала редовни 
доставки към страната ни. 
Николай Костов: Надявам се за 15-ина дена да се нормализира може би ситуацията с ... След 
нова година обещават да има големи количества. За съжаление, Нова година все пак не е близо.  
А нови по-големи доставки на един от най-търсените антибиотици – азитромицин се очакват още 
следващата седмица. 
За последните 24 часа оздравелите от ковид-19 в България са над 1 800 души. 
Деца спортисти, родителите им, треньорите им изразиха недоволство от забраната за групови 
спортни тренировки и състезания за лица под 18-годишна възраст. 
Със своите медали, купи и тренировъчни уреди малките спортисти и родителите им поискаха да 
могат да тренират групово отново, както и да се състезават. 
- Детето ми е болно от астма, с доказана астма с ТЕЛК. И откакто ходи на фигурно пързаляне 
почти не е правило пристъпи. Моля да ни върнете леда, поне на състезателите. 
- Единственото им движение е да дойдат в залата, където спазваме всички мерки, 
дезинфекцираме и това винаги е било така, не само в тази обстановка. 
- И повече от един месец вкъщи без лед ще ги върнем поне 4 месеца назад. 
Самите деца също се притесняват от паузата. Сабина и Ема тренират художествена гимнастика. 
Опасенията им са, че бързо ще загубят форма. В понеделник редица спортни клубове и родители 
ще внесат петиция срещу заповедта, забраняваща колективни спортни мероприятия и 
състезания на лица под 18 г. 
Пенчо Венев: Това е пагубно за всички деца, които са активни спортисти, състезатели. Тъй като 
в редица спортове възрастовата граница за изяви на международно ниво дори е изключително 
ниска. 
 
Франция отпуска мерките в страната 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
След месец на пълно затваряне заради ковид-19, Франция отпуска мерките в страната. 
Френските власти отчитат и първите положителни резултати – по-малък брой новозаразени, 
значително по-нисък процент на реанимация. От пика на 6 ноември, когато броят на 
регистрираните заболели надхвърли 60 хил., за последното денонощие те са 12 хил. 
Действително оживление по улиците на цялата страна след решението на правителството да 
поотпусне леко мерките. Всъщност нека кажа, че след месец на пълно затваряне, Франция 
продължава да бъде под локдаун и единственото, което се променя от днес е това, че всички 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
27 

магазини ще имат право да отворят, а не само тези, които предлагат стоки и услуги от първа 
необходимост. Ресторантите отново разочарование за тях след анонсите на френския президент 
Емануел Макрон, който каза, че те ще могат да отворят при позитивни резултати евентуално след 
20 януари 2021 г. Разочарование, гняв, много протести на различни места в страната. 
Във Франция заработиха отново търговските обекти, предлагащи стоки и услуги, които не са от 
първа необходимост. Врати отвориха и молитвените храмове. Дълги опашки се извиха пред 
големите търговски обекти, а най-нетърпеливите клиенти бяха посрещнати с аплодисменти. 
Строг санитарен протокол ще посреща всички клиенти, а като допълнително изискване 
правителството въведе правило за осигуряване на 8 кв. м. площ за всеки посетител в търговски 
обекти. Френските власти разрешиха и периметъра за разходки на гражданите. И ако досега 
напускането на дома беше възможно само за 1 час и то на 1 км от адреса по местоживеене, то от 
днес часовете за спорт и разходка са три, а радиусът е увеличен на 20 км от дома. Парадокс 
предизвика казусът със зимните курорти. Планинските селища остават отворени, но без 
възможност за каране на ски или нощувка на място. Учебни заведения и детски градини остават 
отворени, както досега. А от януари при положителни резултати в университетите във Франция 
ще могат да се върнат и студентите. Съседна Белгия също разхлабва част от въведените мерки. 
От 1 декември отварят отново магазините, но ограниченията по коледните празници остават 
строги. 
Втората фаза на облекчаване на мерките е предвидена в страната след 15 декември, ако 
ситуацията го позволява. Тогава всички граждани ще могат да циркулират свободно в границите 
на страната. Но пък ще бъде въведен полицейски час, който ще бъде валиден от 21 часа до 7 
часа сутринта. 
 
Фишове на заплатите на две медицински сестри от Поморие разбуниха социалните 
мрежи 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
В разгара на епидемията и обществените призиви за емпатия към медицинските работници, 
фишове на заплатите на две медицински сестри от Поморие разбуниха социалните мрежи. Само 
за часове стотици споделиха снимката на платежния документ, от който става ясно, че те 
получават мизерно заплащане. 
След като получава заплатата си, сестра Дида Москова решава да покаже фиша си в социалните 
мрежи. Тя работи в отделението по хирургия. Същото е положението и с нейната колежка 
Христина Ангелова, която работи в ковид отделението. 
Дида Москова: Само обещание. Заплатите я видяхте, фиша, значи аз получавам по-малко от 
една санитарка като операционна сестра. За прослужените години – 156 лв. мисля, че беше, 26 
лв. оперативните, 650 основна заплата и чисто по карта преводът е 640.02 лв. 
Намираме двете медицински сестри през техния почивен ден, но пак пред болницата. Христина 
Ангелова дошла да донесе лекарства на болните, защото близките им са в карантина. 
Христина Ангелова: Когато си получим заплатите, е много зле. Няколко дни много неприятно. 
После пак продължаваме да се усмихваме и продължаваме, защото това всъщност ние сме си го 
избрали и сме си решили да е така. На мен дори не ми горчи толкова много малката заплата да 
ви кажа, на мен повече ми горчи това, че не ни вярват, че постоянно ни обиждат. Ние затова ги 
показахме тези фишове, да видят хората, че наистина е така и че не е за пари. 
А отделенията в МБАЛ Поморие са пълни. 
Дида Москова: Голямо е огорчението. Защото аз имам дете, което е в момента студентка, 2 курс. 
Моят съпруг е заминал за Германия, за да изкарва пари. 
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От болницата се надяват ресорното министерство да разгледа субсидията на болницата, 
отпусната по реда за трудно достъпните райони. МБАЛ Поморие получавала 48 хил. лв. на 
година. 
  
Актьорът от сериала Откраднат живот Евгени Будинов с кауза по случай Световния ден 
за борба със СПИН 
Нова телевизия  Новини в 19.00 часа 

 
Актьорът от сериала Откраднат живот Евгени Будинов с кауза по случай Световния ден за борба 
със СПИН, който отбелязваме на 1 декември. Днес той посети частен здравен център в София 
за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и хепатит. С тази постъпка актьорът, който е и 
депутат, се обяви против предразсъдъците срещу ХИВ позитивните у нас. Будинов заимства 
каузата заради героя му в сериала, а именно д-р Петмезов, който е ХИВ позитивен лекар. 
Евгени Будинов: Понякога с нас артистите става така, че героите, които играем, приемаме 
техните каузи по-присърце, отколкото своите собствени. Както знаете в Откраднат живот – най-
култовия български сериал, най-гледания, аз играя д-р Петмезов, бисексуален, ХИВ позитивен 
лекар. Разбрах, че абсолютно няма смисъл от тази стигма и от тези предразсъдъци на 
обществото. Защото ХИВ позитивните вече медицината е толкова напреднала, че след шест 
месеца активно лечение, взима се само по едно хапче, две, вирусният товар спада дотолкова, че 
ХИВ позитивните могат до старост да живеят със заболяването си. Те не са толкова опасни, 
колкото мислим и не е нужно с тях да се отнасяме като с прокажени. 
 
Разговор с проф. Мариана Мурджева, имунолог 
Нова телевизия  Събуди се 

 
Резюме: „Няма категорични доказателства за голямата трайност на антителата, специфични за 
коронавируса. Изследвания показват, че антителният отговор се задържа не повече от три 
месеца. Отговорът обаче колко дълго продължава имунитетът не е еднозначен”. Това обясни 
имунологът проф. Мариана Мурджева. 
Специалистът посочи, че опасността от повторно заразяване с клинични симптоми с коронавирус 
показва нетрайността на имунния отговор. 
Според проф. Мурджева не може да се гарантира, че преболедувалите от COVID-19 няма да се 
заразят с други вируси. 
 
Разговор с проф. Иван Миланов, изпълнителен директор на МБАЛНП Св. Наум 
Нова телевизия  Събуди се 

 
Резюме: Учени от Бразилия излязоха с предположение, че коронавирусът може да предизвика 
появата на заболявания като Паркинсон. Темата в ефира на „Събуди се” коментира проф. доктор 
Иван Миланов, председател на Българското дружество по неврология и директор на болница „Св. 
Наум”. 
„Няма данни пандемията да е отключила неврологични заболявания на този етап. Коронавирусът 
е едно вирусно заболяване, което протича близко до грипа. Пациентите с хронично заболяване 
са застрашени от всякакви вирусни пневмонии и простудни заболявания. Затова тяхното лечение 
е добре да бъде контролирано”, заяви проф. Миланов. 
Специалистът беше категоричен, че на този етап няма данни хора, преболедували коронавируса, 
да развиват Паркинсонова болест. Миланов обясни, че не съществува връзка между 
неврологичните болести и COVID-19. 
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НАЦИОНАЛНИ РАДИА 
 

 
 
Единният информационен портал съобщава за нови 3327 случая на коронавирус при 
направени 9179 ПСР теста 
БНР   

 
Единният информационен портал съобщава за нови 3327 случая на коронавирус при направени 
9179 ПСР теста. В болница са повече от 6600, като 436 от тях са в интензивни отделения. 
Излекуваните за последните 24 часа са 1865. За последното денонощие са починали 151 болни. 
От днес зеленият коридор за пазаруване в хранителните магазини за хора над 65 години е от 8:30 
до 10:30 ч. сутринта. Зелен коридор за аптеките няма. В сила са новите противоепидемични 
мерки, които ще важат до 21 декември. 
Репортер: Големите търговски центрове също ще бъдат затворени, с изключение на 
хранителните магазини, аптеките, оптиките, пощите, банките, офисите на мобилните оператори 
и застрахователите, както и зоомагазините. Малките магазини ще продължат да работят при 
съблюдаване на дистанция и носене на предпазни маски. Заведенията за обществено хранене 
ще работят само с поръчки за вкъщи. Забранени са всички частни събития с повече от 15 души, 
групови събития и обществени мероприятия, групови културни развлекателни мероприятия, 
игрални зали, провеждането на присъствени конференции, семинари, конкурси, освен за 
театрите, които ще продължат да работят при 30% от капацитета на залите си и при стриктно 
спазване на противоепидемичните мерките. Всички спортни мероприятия за лица над 18 години 
ще се провеждат без публика. Забранени са екскурзиите и всички видове групови пътувания. 
 
3327 случаи на коронавирус са регистрирани у нас през изминалото денонощие при 
направени 9179 PCR теста 
БНР   

 
3327 случаи на коронавирус са регистрирани у нас през изминалото денонощие при направени 
9179 PCR теста. В интензивни отделения са 436 души. За последното денонощие са починали 
151. 
От днес са в сила новите противоепидемични мерки, които ще важат до 21 декември. Въвежда 
се зелен коридор за пазаруване в хранителните магазини за хората над 65 години, който е във 
времето от 8:30 до 10:30 ч. Сред другите ограничения е предвидено затваряне на училищата, 
детските градини и университетите. Изключение ще се прави само за детските заведения за 
децата на медиците, работещи на първа линия. Затварят фитнес залите, големите търговски 
центрове и заведенията за обществено хранене. Ресторантите ще предлагат само храна за 
вкъщи. Ще работят хранителните магазини, аптеките, оптиките, пощите, банките, офисите на 
мобилни оператори и застрахователите, както и зоомагазините. Малките магазини продължават 
работа при спазване на изискванията за дистанция и носене на предпазни маски. Забранени са 
всички частни събития с повече от 15 души, групови събития и обществени мероприятия, групови 
културни и развлекателни мероприятия, провеждането на присъствени конференции, семинари, 
конкурси. Театрите ще продължат да работят при 30% от капацитета наэ залите си и при стриктно 
спазване на противоепидемичните мерки. Спортните мероприятия за лица над 18 години ще се 
провеждат без публика. 
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В първия ден, в който са в сила новите ограничения, деца, които спортуват професионално и 
треньорите им протестираха в София срещу заповедта на властите за спиране на тренировките. 
Репортер: Според новите ограничения, до 21 декември се прекратяват всички спортни 
състезания и трениировки за лица до 18 години. 
Деница Илиева: Гимнастиката и много други спортове имаме професионални спортисти и те са 
точно до 18-годишна възраст. Това за нас е пагубно за развитието на децата, целия труд, който 
влагат. 
Репортер: Отмяната на тренировките за почти месец за деца до 18 години, които спортуват 
професионално, ще им се отрази пагубно. 
Деница Илиева: Ние ги затворихме за три месеца. Беше страшно трудно да влезнат отново в 
спортна форма. 
Репортер: Спортните клубове спазват всички противоепидемични мерки и настояват децата да 
се върнат в залите. 
 
Започва първия етап от вдигането на карантината в някои европейски държави 
БНР   

 
 Във Франция започна първият етап от вдигането на общонационалната карантина. Отвориха 
отново търговските обекти, които не продават стоки от първа необходимост, както и храмовете. 
Баровете и ресторантите обаче ще останат затворени до 20 януари. Пред фризьорските салони 
и магазините за подаръци се образуваха опашки. 
Властите в Белгия също постигнаха съгласие за облекчаване на строгата карантина. В страната 
се отчита спад в разпространението на коронавирус. 
Частичната карантина в Германия може да продължи до ранната пролет, ако продължи 
разпространяването на коронавируса. Броят на потвърдените случаи на зараза в страната се 
увеличи с повече от 21000 за изминалото денонощие и прехвърли 1,029 млн. 
Испанското правителство разработи план за ваксинация срещу COVID-19. Той включва три фази 
от януари до септември следващата година и ще обхване 15 групи в зависимост от риска на 
заразяване, социалноикономическото положение и възможността за предаване на заразата. 
Във Великобритания строгите ограничения заради коронавируса най-вероятно ще продължат до 
Великден. Прогнозата е на вицепремиера Майкъл Гоуф по повод назряващия бунт в редиците на 
консервативната партия срещу мерките. Според недоволните депутати, карантината не дава 
резултат. В същото време в Лондон избухнаха протести срещу наложената карантина. Над 60 
души са арестувани след сблъсъци с полицията. 
Американска авиокомпания започна да доставя ваксина срещу коронавируса, произведена от 
фармацевтичната компания „Пфайзер“, до складове в САЩ и Европа, съобщава „Уолстрийт 
Джърнъл“. Очаква се препаратът да получи одобрението на Американската санитарна агенция 
на 10 декември. Според Световния здравен център към университета „Дюк“, следващите три 
години ще има недостиг на ваксини срещу COVID-19 в световен план. 
Андреа Тейлър: Ваксината със сигурност ще промени играта, но не веднага. Ще отнеме време 
да се ваксинират първо най-уязвимите групи, а и ние ще трябва да продължим да спазваме 
дистанция и други мерки срещу разпространението на коронавируса. Освен това, ще има хора, 
които ще откажат да се ваксинират. Въпреки всичко, успешните резултати на първите ваксини са 
много добра новина. Ако успеем да ваксинираме около 2/3 от хората по света, ще можем да 
овладеем разпространението на вируса. 
 
Американска авиокомпания започна да доставя ваксина срещу коронавируса 
БНР   
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Американска авиокомпания започна да доставя ваксина срещу коронавируса, произведена от 
фармацевтичната компания Пфайзер, до складове в САЩ и в Европа, съобщи Уолстрийт 
джърнъл.В момента се зареждат складове в американския щат Мичиган. Според Андреа Тейлър 
от Световния здравен център към университета Дюк в следващите три години ще има недостиг 
на ваксини срещу Ковид-19 в световен план. 
Андреа Тейлър: Ваксината със сигурност ще промени играта, но не веднага. Ще отнеме време 
да се ваксинират първо най-уязвимите групи, а и ние ще трябва да продължим да спазваме 
социална дистанция и други мерки срещу разпространението на коронавируса. Освен това ще 
има хора, които ще откажат да се ваксинират. Въпреки всичко успешните резултати на първите 
ваксини са много добра новина. Ако успеем да ваксинираме около две трети от хората по света, 
ще можем да овладеем разпространението на вируса. 
 
 

 
 
Американската компания „Юнайтед Еърлайнс“ още вчера е започнала да доставя 
ваксината срещу коронавируса 
Дарик радио   

 
Американската компания „Юнайтед Еърлайнс“ още вчера е започнала да доставя ваксината 
срещу коронавируса, произведена от фармацевтичната компания „Пфайзер“, до складове в САЩ 
и в Европа. По данни на „Уолстрийт Джърнъл“, „Юнайтед Еърлайнс“ в сътрудничество с 
„Пфайзер“ е започнала доставките на ваксината с товарни чартърни полети. В момента се 
зареждат складове в американския щат Мичиган и в Белгия, по-късно са планирани доставки в 
щата Уисконсин и в Германия. за извършването на доставките авиокомпанията е поискала от 
Федералното авиационно управление на САЩ специално разрешение на борда на самолетите ? 
да се качва пет пъти повече от разрешеното по закон количество сух лед. Ледът е необходим за 
поддържане на ниската температура на борда, за да може ваксината да се съхранява безопасно. 
Миналата седмица германската фармацевтична компания „Бионтек“ и нейният американски 
партньор „Пфайзер“ изпратиха до Управлението по санитарен надзор на качеството на 
хранителните продукти и медикаменти в САЩ искане да регистрира ваксината срещу 
коронавирус. Специалисти от надзорния орган ще проучат искането, а след това то ще бъде 
разгледано и от колегия независими експерти, които трябва да се съберат на 10 декември. По 
този начин използването на ваксината в извънредни ситуации може да бъде одобрено около 
средата на декември. По-рано „Бионтек“ и „Пфайзер“ обявиха, че са готови да започнат 
разпространението на ваксината до няколко часа след одобрението й и че ефективността й вече 
се оценява на 95%. 
 
Бързи тестове за COVID-19 пред аптеките в Рим 
Дарик радио   

 
Бързи тестове за COVID-19 пред аптеките в Рим. Вече 70 аптеки предлагат тази опция. Тестът 
струва 22 евро и е за сметка на желаещия, а не на здравната каса. Резултатът е готов за 20 
минути. Римските аптеки са се включили в инициативата на доброволен принцип, като за целта 
пред някои от тях са издигнати изолирани палатки, а тестове могат да се вземат само в 
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помещения за това в самите аптеки или в съседни помещения или коридори. Пробата не се взима 
от аптекаря, а от специализиран персонал. В случай на положителен тест обаче по инструкция 
на здравните власти трябва да се направи втори тест. 
 
Джъд Лоу пред GQ: Пандемията беше въпрос на време 
Дарик радио   

 
Британският актьор Джъд Лоу заяви, че още от 2011 е бил наясно за рисковете от вероятна 
глобална епидемия, пише „Дейли Мейл“. Във видеоинтервю за списание GQ 47-годишният Лоу 
споделя спомен от участието си във филма „Заразяване“, излязъл през 2011. Филмът е на Стивън 
Спилбърг и разказва за глобалното разпространение на опасен вирус, за множество жертви от 
него и за забавянето на разработката на животоспасяваща ваксина. Джъд Лоу разкрива, че в 
процеса на работа над филма режисьорът Спилбърг си е сътрудничил с научни консултанти, 
които още тогава са предупреждавали за реална опасност от такава пандемия. „Беше ясно, че 
нещо подобно ще се случи. Учените, с които работеше Стивън, бяха опитни и образовани хора“, 
споделя Лоу. Актьорът допълва, че основният въпрос по време на тогавашната дискусия е бил 
не дали, а кога. 
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