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Извънредната обстановка, в която се намираме повлия на всички нас отрицателно. 

Отдалечи ни от света. Коронавирусът е заразен и се предава от човек на човек, което 

доведе до изолация на цялото общество. 

Разпространява се много бързо и до ден днешен продължава да се развива.



След пандемията, учениците от всички училища, паралелки и висшистите 

преминаха на дистанционно образование, което ни върна  крачка назад.

Всички имат възможността да получават добри оценки и дипломи без да си правят 

труда да учат множеството уроци.



Пандемията от коронавирус е голямо 

сътресение и за европейската и 

световната икономика. Загубата на 

работни места и увеличаването на 

безработицата се отразиха тежко на 

поминъка на много европейци.



Туристическата екосистема бе сериозно 

засегната от строгите ограничения върху 

движението и пътуванията, наложени след 

избухването на пандемията. Отделните страни 

отмениха възможността на чужденци да 

навлизат в тях, за да опазят населението си, 

което отне възможността на множество хора 

да посещават различни дестинации.



След като болестта се разпространи и в България, смъртността 

се увеличи, заболяваемостта започна да се разпространява 

максимално бързо, което доведе до затваряне на предприятията, 

осигуряващи прехрана на голяма част от населението. 

Образованието на децата премина онлайн, работата на 

родителите също, дейността и на двете групи се затрудни. 

Съществуват и безработни хора, които имат време, но нямат 

възможност да помогнат на техните близки, поради причината, 

че са заразени и карантинирани.



Страдащите, от симптомите на вируса са извънредно 

много. Местата в болниците и медицинския персонал 

не бяха достатъчни, за да окажат помощ на всички. 

Лекарите изтощени, но неотказващи се в борбата. Тези, 

които успяха да се преборят с тежкия вирус, не са 

предишните здрави психически и физически хора. 

Вирусът остави у тях трайни наранявания по целия 

организъм, най вече в белите дробове, където се 

развива. 



Извънредното положение, в което се намираме не остави и следа от 

предишния живот, който водехме всички ние. Във всяка сфера има 

спад, в населението също, психическото състояние на много от нас 

рухна, физически не сме предишните хора. Животът ще продължи 

изпълнен със страх и тревожност.



Хора, поставени под карантина!

Живеещи в невидение, в тъмнина.

Хора, които имат възрастни родители, роднини, малки деца, нуждаещи се от 

тяхната помощ и подкрепа, които  не могат да им предоставят. Това са хората, 

които имат най-голяма нужда от помощ.

Мисля, че за тях трябва да бъде организирана агенция, която ще предоставя 

необходимите условия за предпазване от заразата, ще притежава всички 

противоепидемични мерки и същевременно ще бъде в полза на хората в нужда. 

Тя ще бъде съставена от всички лица, които могат да предложат услугите, в 

полза на хората, които се нуждаят от помощ (учители, домакини, бавачки и 

други; ) и всички, които са безработни. 



Днес 2021 година, за да се справим с извънредното 

положение се създаде ваксина, която мнозинството не иска да 

слага, поради тази причина всички възрастови групи са 

заплашени, с прекратяване на дейността, която извършват, за 

да се прехранват. Нараняват се хората психически. 

Затворени зад решетките на живота, всеки стои и гледа през 

прозореца, мечтаейки си пак да настъпи „топлото лято на 

живота”. 

Всички се опитват да намерят начин да осигурят по- спокоен 

живот за тях и семействата си.

Всички се нуждаем от живота, който не можем да си 

осигурим !     




