
НЯМА ДА Е КАКТО ПРЕДИ

• ИЗГОТВИВ: БЕРКАН НЕХАТОВ



НАЧАЛО

 Възникналия нов Корона вирус е от Китай и се смята, че е произлиза от пазара за екзотични 

животни в град Ухан. Предполагаем източник на заразата е прилеп.

 Постъпилите в болница, има ли симптоми на пневмония, но лечението не дава ефект. В края 

на декември месец се установява, че е нов щам на Sars.

 Съобщено бе за възникнала епидемия в Китай.

 Засечени са няколко случая на заразяване извън Китай.

 Завърналите се от честването на новата китайска година, са счетени първичните  

разпространители извън Китай.  



РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

 На 27  януари са регистрирани първите случаи в Европа. Установен е и по-ранен  заразен с Ковид в 

Европа.

 Основната причина за разпространяването на Ковид в света е подценяването му, ненавремени 

мерки срещу него и глобализацията.

 Заразяването става чрез въздушно-капков път. Има и други вируси, които се разпространяват по този 

начин, но не са предизвикали глобална пандемия.

 Лесно достъпния транспорт, които достига до почти всяка точка на Земята значително улесни 

заразяването на хората с Ковид. В най- претъпканите градове се установиха най- много заразени.



ПОСЛЕДСТВИЯ

Масови локдауни из целия свят не закъсня, след това последва задължително носене на 

маски; дистанциране; забрани за пътувания в други страни; електронно обучение. 

 Страните наложиха масови рестрикции и забрани в държавите си.

 Въведено е извънредно положение в почти всички страни.

 Страните от третия свят заразата, се разпростря неконтролируемо. 

 Глобалната икономика пострада.



ИКОНОМИКА

 Хората, които имат възможността да работят от вкъщи, го направиха, а останалите продължиха да 

работят.

 Безработните хора бяха повече от намерилите си работа в пика на пандемията.

 Наложи се заведенията, хотелите и др. да затворят за дълго време. Поради тази причина много 

бизнеси фалираха. 

 Поскъпване на почти всички продукти на пазара- на стоките за хранене и медикаментите в 

аптеките.    



ОБРАЗОВАНИЕ

 Приоритетни класове, които са на присъствено обучение са 7 и 12 класове.  Не всеки има достъп 

до интернет за да се включи в онлайн обучението. 

 Отрицателни страни  на онлайн обучението: не усвояването и неразбирането на учебния материал, 

социално дистанциране, не карането на часове вкъщи.

 Положителни страни: учиш в спокойна среда, няма риск да се разболееш, наспиваш се и времето 

за идване вкъщи е спестено.  



ПСИХОЛОГИЯ

 С напредването на пандемията всеки самостоятелно трябва да осъзнае и възприеме промените в 

живота, които ще настъпят. 

 Риск за младите между 18 и 25 годишна възраст да развият психични заболявания, заради 

притеснения относно бъдещето им. Изолацията потиска психиката на младите.

 Нарастване на домашното насилие, породено от изолацията вкъщи. 

 Наблюдава се висок ръст на изхвърлените домашни любимци в началото на пандемията.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Първоизточника на Ковид е животински пазар в Ухан от там започва заразяването на цял 

Китай, а след  за отрицателно време заразата обхваща  Европа. Глобализацията на света 

довежда до разпространението му по света. Също невежеството, подценяването му и 

ненавремените мерки ускоряват няколко стотин пъти разпространението на вируса. По време 

на завладяване на света и след това, нанася огромни щети на психиката на хората;  

икономиката на света; променя изцяло рутината на хората.




