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ВЕЛИКДЕН ИДЕ! 

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

СИЛНИ СМЕ – ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА

Тази година няма да сме заед-
но на този най-голям празник в 
клубовете ни. А как ни се иска от-
ново да направим красивите си  
изложби на козунаци и на писа-
ни яйца, как ни се иска да бъдем 
заедно, да се веселим...

Един малък вирус разби света 
ни – дано да е за кратко!

Един вирус, който – най-ужа-
сяващото  е! – че може да се 
измие и унищожи с обикновен 
сапун! Но който продължава да 
взима хиляди човешки животи 

на ден по света. Може това да е 
поредното изпитание, на което е 
подложено човечеството. Но ле-
карство засега няма!

Ръководството  на Съюза на 
глухите в България, в лицето на 
неговия председател Николай 
Нинов и на членовете на Упра-
вителния съвет, взеха най-пра-
вилното и адекватно решение 
за този момент. Да се ограничат 
масовите  ни изяви, както на на-
ционално ниво, така и в клубо-
вете по места. Чест прави такова 
трудно решение, за да бъде за-
пазен животът на глухите хора 
в България! Нищо по-важно от 
живота няма!

Тазгодишният Великден ще е 
различен  и  необичаен за всеки 
от нас.  Ще посрещнем и възхва-
лим Възкресението у дома, този 
път само със семейството.

Но какво пък – и това може да 
е добро. Помислете само, като 
шега ако искате -  как след годи-
ни ще разказваме на децата си: 
„А какво беше на Великден през 
2020 г. …”  Тогава сигурно ще е 
намерен лек срещу този вирус. 
И всички пак ще бъдем здрави 
и можещи. А децата ни просто 

няма да вярват какво ни е било на 
главата тогава…

Защото сме запазили живота 
си сега!!!

Пазете се в тези дни, прияте-
ли! За да бъдем пак заедно всич-
ки!  Колко щастие ни очаква още!

А за да разведрим настрое-
нието сега – нека си спомним 
старите пролетни дни. Чете-
те на стр. 8 една ретроспеция, 
представена от Петра Ганче-
ва, и вижте какво беше, кога-
то дишахме без маски! 

В трудните дни, които изживяваме сега,  всеоб-
щата  тревога  за икономиката на страната, за сто-
панството на държавата вече  започна да се усеща 
като  труден  проблем. Факт е – предприятия, фир-
ми, организации масово „затварят”, а  работници-
те им отиват на борсата  (ако имат късмет за нова 
работа) .

Предприятията ни „Тих труд” обаче работят! В 
миналия брой на вестника писахме за някои от тях, 
сега научете и за други.

Каква е силата ни?
Много години предприятията ни бяха все на 

ръба на оцеляването. Предприятията  на глухите 
хора бяха пренебрегвани за обществени поръчки 
и за  какво ли още не. Но те оцеляваха. Някаква 
си ла ли ни е пазила?  Или ние сме били по-силни 
от всичко?

Ето я силата ни, която намираме днес.
Първо – в умението за стабилно ръководство 

на стопанската дейност, която се осъществява спо-
койно и последователно от ръководството на СГБ в 
лицето на председателя  Николай Нинов и от чле-
новете на Управителния съвет на СГБ.

После - в трудолюбието на глухите хора, които 
въпреки ниското възнаграждение, въпреки  труд-
ните условия на работа, си останаха там. На своето 
място, на работа,  със своите приятели.

И дали заради „навика” да преодоляваме не-
възможното или заради силния ни дух, марката на 
„Тих труд-ЕООД” е ценена и уважавана в това вре-
ме, когато много други вече фалираха...

Е, това сме ние – силните!
Четете за нашите  работници,

с които се гордеем,  на стр.3

На сутрешния брифинг на 15 април от Националния оперативен 
щаб съобщават, че общо установените с коронавирус хора  станаха  
735. Увеличението  е с 40 нови заболели за последните 24 часа, което 
е с 5,8%  повече спрямо предния ден, заяви ген. Венцислав Мутаф-
чийски.

В Смолян и в Сливен за последните 24 часа има по двама паци-
енти, в Пловдив, в Става Загора, в Ямбол и в Хасково – по един. Три 
са децата – на 6, 9 и 15 години от София и София-област, които са 
положителни на заразата и те не са приети в болница. Общо децата 
до 18-годишна възраст са 27 пациенти. Под 10-годишна възраст са 
14 пациенти. Още два нови случая на заразен медицински персонал 
има. 59-годишни жена от „Пирогов” е починала. Пациентката е била 
с цироза и с редица заболявания, била е на апаратна вентилация. 
Общо починалите са 36 души – 20 мъже и 16 жени. 29 лица са в ин-
тензивни отделения. 444 души са случаите в София, като столица-
та се очертава като най-голямото огнище на COVID-19. 24 души са 
новоизлекуваните, които са се изчистили от заразата за последното 
денонощие, като така общият брой им вече е 105 души. 

Следващият масов скрининг след Банско е старозагорското село 
Паничарево, с разликата, че там ще бъде изследвано цялото насе-
ление. Селото се намира под карантина от полунощ, а потвърдените 
положителни проби са общо 6 там. Затова е наложена и блокада на 
селото, а гражданите там ще бъдат тествани масово. В тази връзка 
вървят масови изследвания в Бургас, където са извършени над 2500 
изследвания досега, с PCR са изследвани 967, от тях положителни са 
25. Същото изследване се провежда масово в Банско. В София се про-
веждат прицелни изследвания в райони, в които има повече забо-
лели. За два дни се очаква да бъдат изследвани повече от 200 души 
във Факултета и Филиповци, уточни Мутафчийски.

София, Смолян и Кюстендил са най-големите огнища в страната. 
„Първият пациент, който беше установен в Смолян, беше пристигнал 
от Англия. След това най-вероятно се касае за заболяване, свързано 
с близкия ски курорт. Първите медици от Бургас се бяха прибрали 
от Пампорово. Огнището в Кюстендил е в един шивашки цех, където 
има 7 заразени. 

„Всеки ден с министъра и главния секретар на МВР обсъждаме пъ-
туванията в страната, особено по време на предстоящите празници. 
Заповедта на министъра на здравеопазването много ясно указва на-
чина на пускане в или извън областните центрове – доставка на хра-
на, лекарства или работа. Като се има предвид, че през празничните 
дни почти няма да работят заводи и предприятия, то тази уважител-
на причина по работа, не съществува. Така че на КПП-тата ще бъдат 
връщани абсолютно всички, които нямат основателна причина за 
пътуванията”, допълни ген. Мутафчийски.

За ситуацията с коронавируса по света четете на стр. 6

Наши  предприятия
„Тих труд” работят!

БУРГАС СТАРА ЗАГОРА

Ситуацията с 
коронавируса в България

В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ПРОМЕНЯ 
МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ
Какво произтича от това, четете на стр. 2

ВАЖНИ ЗНАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ЕКСПЕРТИ ОТНОСНО 
COVID-19  МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА СТР.5

НА СТР. 4 ВИЖТЕ И НАГЛЕДНИ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВИРУСА
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Официално: намалиха глобите
В извънредния 34-и брой на „Държавен вестник”, излязъл 

на 9 април,  е обнародвана актуализацията на бюджета и из-
мененията в Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение. Актуализацията на бюджета беше 
гласувана на второ четене в понеделник и беше крайно нало-
жителна заради предвидените мерки в подкрепа на бизнеса 
и хората, останали без работа. За целта лимитът за нов дър-
жавен дълг през тази година е увеличен до 10 милиарда лева. 
Предвидени са 700 милиона лева за капитализация на Българ-
ската банка за развитие.

С гласуваните промени в Закона за извънредното положение 
депутатите решиха, че държавата ще компенсира и дължимите 
от работодателите осигуровки по схемата 60/40. 

Министърът на труда и социалната политика Сачева увери, 
че всички фирми, които вече са подали документи, автоматич-
но ще бъдат съобразени с новите правила.

Обнародвани са и промените в Закона за мерките и дейст-
вията по време на извънредното положение, продължаващо до 
13 май. За разходка в парка нарушителите ще бъдат глобявани 
с 300 лева, вместо с 5000 лева. При повторно нарушения обаче 
глобата скача на 1000 лева.

Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума 
от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено 
поради обявеното извънредно положение, може да предложи 
на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не 
приеме ваучера и при липса на друго споразумение за турис-
тически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, 
туроператорът възстановява не по-късно от един месец, счита-
но от датата на отмяната на извънредното положение, всички 
плащания, които е получил от пътуващия или от негово име. 

В рамките на три поредни месеца пък лицата в неплатен от-
пуск или самоосигуряващи се ще могат да получат безлихвен 
кредит до 1500 лв. месечно, като срокът на гратисния период 
за погасяване ще бъде най-малко от 3 до 5 години, а срокът за 
погасяване – 10 години. 

До края на извънредното положение всички хора, които са 
на борсата и получават обезщетение, ще могат да работят по 
трудови договори при селскостопанските производители при 
облекчен режим и то без да губят своите обезщетения от фонд 
„Безработица”.

С обнородването на закона вече е официално, че до отмяна-
та на извънредното положение партиите остават без държав-
на субсидия, а депутати и министри няма да взимат заплата 
до края на извънредното положение.

Фермерските пазари отново са отворени
 С нова заповед на здравният министър Кирил Ананиев се ох-

лабват условията за работа на фермерските пазари и селскосто-
панските предприятия. „Да се преустановят или отменят всички 
допълнителни ограничения, въведени от органи на местната 
власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със 
Закона за мерките и действията по време на извънредното по-
ложение, гласи точка 5 от заповедта. Ананиев изрично разпо-

режда „заповедта да се съобщи на областните управители и 
кметовете за изпълнение, както и на МВР”.

Храмовете остават отворени за Великден
След проведените разговори между премиера и Светия си-

нод относно мерките, които ще бъдат предприети около пред-
стоящите празници, с цел да се избегне засилване на разпрос-
транението на коронавирус в страната, се реши всички вярва-
щи, на които им е належащо да отидат на литургиите, да носят 
маски и да спазват дистанция. Самите служби ще бъдат отслу-
жени пред храмовете. 

Тази година Благодатният огън няма да дойде от Йерусалим, 
поради епидемиологичната обстановка в страната и поради 
това, че благодатен огън е запазен от миналата година, обя-
ви ловчанският митрополит Гавриил. „Предвидените средства 
за полета ще бъдат пренасочени за борба с коронавируса. По 
места може да се вземе Благодатният огън там, където е запа-
зен. За Македония от България също няма да се транспортира 
Благодатен огън, защото си имат от миналата година”, допълни 
патриарх Неофит.

Службите на Великден ще бъдат  пред храмовете, а служи-
телите на храмовете ще осигуряват предпазни средства. Осигу-
рено е голямо количество маски, които да се раздават на тези, 
които нямат. Ще бъдат взети мерки хората да са на безопасно 
разстояние, като свещениците заедно с полицията трябва да 
направят план за всяка църква. „В храмовете постоянно се де-
зинфекцират иконите, а на входовете се поставят изтривалки и 
дезинфектанти”, увери патриарх Неофит.

Въпреки това премиерът Борисов призова българите да не 
ходят в църквите, за да не се нарушава карантината. Според 
него трябва да отидат само „крайно нуждаещите се, тези, които 
имат истинска нужда и тя е по-силна от страха да се разболеят 
от коронавирус”. Той наблегна на факта, че храмовете остават 
отворени „само, за да не убием духа в тези хора”. 

БНТ ще предава на живо всички богослужения за Цветница 
и Великден.

„Ако всичко мине наред по великденските празници и пока-
жем самодисциплина, може да се говори и за отваряне по орга-
низиран ред на паркове в  планините около големите градове”, 
подчерта Борисов. 

Вариантите за Гергьовден са обсъдени с военния министър 
Красимир Каракачанов. Има планове  за три варианта - „ако не-
щата са добри, ако не са добри и ако са много лоши и сме из-
пуснали ситуацията”, каза още министър-председателят. След 
разговори в края на април ще бъде обявено какви мерки ще се 
вземат за военния парад на 6 май.

Решено - основните матури ще са на 29, 30 май, 1 юни, как-
то и на 13 и 15 юни 

Министърът на образованието Красимир Вълчев обяви на 2 
април, че „обратно на училище - най-рано от 14 май. Заради 
това се променят и датите за изпитите за националното външно 
оценяване и зрелостните изпити. С десет дни по-късно от пла-
нираното ще се проведе матурата за дванадесетокласниците - 
30-ти май и 1-ви юни.  Националното външно оценяване след 

7 и 10 клас се очаква да се проведе на 13 и 15 юни. Външното 
оценяване на децата в 4 клас се отлага само с два дни, то ще се 
проведе на 29 и 30 май. Тези дати все още са проект и трябва 
да бъдат одобрени от социалните партньори. И са само при хи-
потезата, че децата се връщат в клас на 14 май. Ако децата се 
върнат на училище на 14 май, учебната година няма да бъде 
удължена. „Все още не сме достигнали пика на заразата. Веро-
ятно във всички страни ще има преместване на приемните кам-
пании във висшите училища. Готови сме да издадем по-рано 
дипломите за 12 клас. Няма да имаме проблем с нормалното 
приключване на учебната година.”

Пролетната ваканция ще е по-кратка - от 17 до 20 април.
Публикацията подготви Петра Ганчева по данни от 

онлайн медиите

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА 
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Оценката за потребностите 
на хората с увреждания по телефона
В условията на извънредно положение се 

променя медодиката за оценка на потребно-
стите на хората с увреждания. Тя вече ще се 
прави само по телефона или чрез електрон-
на поща, реши правителството по време на 
поредното си заседание през последната 
седмица. При подготовката на индивидуална 
оценка на потребностите на хората с увреж-
дания служителите на дирекциите „Социално 
подпомагане” ще провеждат интервю по те-
лефона с тях или с техен законен представи-
тел. Има вариант това да става и по имейл. 
Измененията целят съхраняването на здра-
вето на хората с увреждания и служителите 
на дирекциите „Социално подпомагане” на 
Агенцията за социално подпомагане.

Как се взема ТЕЛК 
по време на извънредното положение
Министерството на здравеопазването е 

изпратило изрично указание, в условията 

на въведеното у нас извънредно положение 
всички ТЕЛК да се произнасят само по ме-
дицинската документация на лицата, без да 
изискват явяването за преглед (когато това е 
приложимо). Така комисиите могат да взимат 
решение само по документи, без преглед на 
място, което означава, че ако човек не се яви 
на насрочената дата пред ТЕЛК, комисиите 
имат правото да вземат решение само по до-
кументи. На председателите на ТЕЛК е препо-
ръчано своевременно да уведомяват хората, 
че ТЕЛК ще се произнася само по документи, 
т.е. че не е необходимо да се явяват за пре-
глед пред комисиите.

В случаите, в които гражданите трябва да 
изпратят допълнителни изследвания и кон-
султации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да 
уведомят съответните хора писмено, с извес-
тия за доставка на писмото. Експертните ре-
шения на ТЕЛК и НЕЛК, чийто срок изтича по 
време на извънредното положение, продъл-
жават действието си до 2 месеца след отмя-
ната на извънредното положение.

Важно съобщение 
от НАП за здравноосигурителния ни статус
Здравноосигурителният статус на граж-

даните вече се актуализира два пъти дневно 
– в 12,00 ч. на обяд и в полунощ, вместо два 
пъти седмично, както беше досега, съобщиха 
от НАП. По този начин всички граждани, кои-
то са възстановили здравните си права, както 
и аптеки, болнични заведения и други лица, 
предоставящи медицински услуги, ще могат 
веднага да проверят актуалния здравнооси-
гурителен статус на конкретен гражданин. Не 
се налага посещение в офис на НАП за изда-
ване на хартиен документ за удостоверяване 
на здравноосигурителен статус, припомнят от 
приходната агенция. 

Проверката на здравния си статус граж-
даните могат лесно да направят чрез елек-
тронната услуга „здравноосигурителен ста-
тус” на официалната страница на агенцията 
https://nra.bg/ с въвеждане на ЕГН и рожде-
на дата. При наличие на дължими вноски, 
те могат да се заплатят до 25 число на ме-

сеца, следващ месеца, през който е възник-
нало задължението за осигуряване. Това 
означава, че ако не сте си платили вноската 
за месец март, то тя може да се заплати до 
25 април. От агенцията напомнят на граж-
даните, че за да се прекъснат здравнооси-
гурителните им права, трябва да е налична 
четвърта неплатена вноска за последните 
три години.

При нововъзникнало обстоятелство за 
самостоятелно заплащане на здравните 
вноски е необходимо да се подаде декла-
рация образец 7. В рубриката „Здравно оси-
гуряване” на интернет страницата на НАП е 
поместена и информацията за попълване 
и подаване на декларация образец 7, как-
то и образец на формуляра, който може да 
бъде изтеглен. Подаването на декларация-
та може да стане в офис на НАП, по пощата 
с обратна разписка или по електронен път 
чрез персонален идентификационен код 
(ПИК).

В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ПРОМЕНЯ МЕТОДИКАТА 
ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
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В „ТИХ ТРУД - ЕООД” - БУРГАС

В „ТИХ ТРУД –ЕООД” -  СТАРА ЗАГОРА

МНЕНИЕ

Въпреки всички указания, забрани и несгоди, 
„Тих Труд ЕООД”-Бургас продължава да работи!

Производството на работно облекло се пренасо-
чи в производство на предпазни маски. За кратки 
срокове бяха ушити хиляди маски за медицински 
центрове, общински структури, спедиторски фир-
ми и много други.

Спазвайки всички указания за дезинфекция на 
шивашкия  цех за опазване здравето на нашите 

работници, продължаваме работата и за външния 
пазар.

Силно се надяваме, че съвсем скоро всичко ще е 
зад гърба ни и освен по работа, ще продължим да 
сме заедно и на бъдещите ни мероприятия.

Бъдете здрави!!! 

Райна Иванова, 
управител на „Тих труд –ЕООД” - Бургас

Работим с пълни сили

Изпълняваме сключените договори въпреки всичко
По време на  извънредното положение  

в „Тих труд ЕООД” в Стара Загора  прекъс-
нахме  работа само за пет дни. И след като 
взехме всички противоепидемични мер-
ки – маски, дезинфектанти и отстояние на 
работните места от  1.5 до 2 метра, про-
дължихме работния процес.

Предприятието има сключен договор 
за изпълнение на 2 500 работни облекла 
с ТЕЦ „Марица Изток 2” - ЕАД със срок до 
01.06.2020 г. на стойност 160 хил. лв. Спе-

цификацията на търга включва летни ра-
ботни костюми (куртка с панталон от не-
горим и маслоустойчив плат  общо 2 000 
бр.; панталони  - 200 бр., туника с панта-
лон - 160 бр.).

Договорът беше сключен през месец 
септември мин.  г. за зимно и лятно работ-
но облекло, на основание на класиране по 
квалификационна система на ТЕЦ „Мари-
ца Изток 2” - ЕАД за изработка на работ-
ни облекла. Зимните работни облекла за 

188 хил. лв. бяха изпълнени в срок до 10 
декември и през март тази година започ-
нахме изпълнението на летните работни 
костюми.

В същото време строителните бояджии 
изпълниха спешен обект на ТЕЦ 3 (боя-
джийски работи в сграда, пригодена за 
карантинен хотел по време на кризата за 
работниците на  централата).

Стараем се да изпълняваме всички 
указания на националния оперативен 

щаб и да предпазим възможно най-
добре работниците и служителите на 
фирмата. Но трябва да се съобразим и 
със сроковете по вече сключени дого-
вори, които ще ни осигурят финансова 
стабилност по време на извънредното 
положение и занапред.

Ирена Желева, управител 
на „Тих труд ЕООД” – Стара Загора

В тези дни на изолация не може всеки от нас  да не 
се е  замислил как се промени животът ни! Не може да 
не си е помислил за това какво губим всеки ден – като 
емоция за общуване, като приятелство, като стимул да 
сме полезни!

Когато човек изгуби нещо, едва тогава оценява 
важността му. Ние като че ли изгубихме свободата си 
– най-ценното след здравето. Принудени сме сега, в 
обявеното извънредно положение, да си стоим вкъщи, 
да не работим. Подтиснати сме, без да знаем какво ни 
предстои. В тези моменти стоим пред телевизора и ча-
каме да чуем и видим поредната  вест. Така е с повечето 
хора сега.

Ние, в Горна Оряховица, работим. Нашите глухи ра-
ботници, благодарение на  наемателите на мебелния 

цех в „Тих труд” ЕООД, имат вече месец след обявяване 
на карантината, осигурена работа с необходимите пред-
пазни мерки и при хигиенни условия.

Но, така или иначе, всички искат да научават всеки 
ден новините. Благодарни са глухите хора, че в този 
период на извънредно положение, вече има жестов 
превод на новините и на изявленията на национал-
ния кризисен щаб. Чрез този превод нашите членове 
се осведомяват всеки ден, защото клубовете към СГБ 
сега са затворени, като мярка да не се разпространя-
ва вирусът.

И въпросът ми е – трябваше ли да дойде извънред-
но положение, за да се оцени преводът на жестов език? 
Колко години Съюзът на глухите в България се бореше 
да бъде узаконен българският език н а жестовете! Пом-

ните – имаше депуати  в Народното събрание, които 
преди време дори отхвърлиха предложението за не-
говото узаконяване. А глухите хора така лековато  бяха 
пренебрегвани. 

Защо чак сега се потърсиха жестови преводачи и чак 
сега се сетиха, че има нужда и от такъв език, че има 
хора, които по друг начин в такава обстановка не биха 
били информирани за жизнено важни неща?

Да благодарим на момичетата, които извършват пре-
вода – защото само този, който не е превеждал на жес-
тов език, при това с такава скорост на изговаряне (осо-
бено по новините!), не знае колко е трудно това!

Марияна Станчева, 
координатор на РО–Горна Оряховица

Животът показа – жестовият език е важен!
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Защо най-вече възрастните хора са застрашени?
Смъртността при пациентите над 65 години нараства 

възходящо. В Китай, страната с най-голям брой жертви за-
сега, тя е 0,2 на сто при под 40-годишните и цели 8% при 
тези между 70 и 79 години. При 14,8% от заболелите над 80 
години болестта е довела до летален край. Затова в идните 
седмици и месеци защитата на възрастните трябва да е ос-
новен приоритет, особено на тези с предишни заболявания. 
Тази рискова група трябва да избягва събирането с големи 
групи от хора. 

В случай на карантина гледането на внуците не трябва да 
бъде поверявано на баба и дядо. Възрастните хора не тряб-
ва също така и да пазаруват – тази задача трябва да бъде 
поета от техните близки. 

Кои други заболявания увеличават риска?
Почти всички починали дотук са страдали от друго забо-

ляване преди да се заразят с коронавирус. Според Световна-
та здравна организация (СЗО), застрашени са преди всичко 
възрастни хора със сърдечно-съдови заболявания, диабет, 
високо кръвно налягане, хронични респираторни проблеми 
и онкологични заболявания.

Защо мъжете са по-уязвими от жените?
Според СЗО мъжете умират по-често от коронавирус от 

жените. В Китай смъртността при мъжете е 2,8%, а при же-
ните - 1,7%. Сезонните грипове също засягат по-тежко мъ-
жете от жените. Женската имунна система е по-издръжлива 
от мъжката. Основната причина е хормонът естроген, който 

стимулира имунната система и я прави по-ефективна срещу 
заболявания. Тестостеронът от друга страна потиска имун-
ната система.

Молекулярният вирусолог Томас Пичман казва, че има 
и генетични причини – „някои свързани с имунитета гени, 
които спомагат за откриването на причинителя на заболява-
нията, са кодирани в X-хромозомата”. Тъй като жените при-
тежават две X-хромозоми, а мъжете само една, първите са 
по-добре защитени. 

Освен това, мъжете живеят по-нездравословно от жените. 
Защо децата не са толкова застрашени?
Децата не са сред най-рисковите групи в обществото – те 

също се заразяват, но при тях това или не води до заболяване, 
или болестта протича много леко. Експертите предполагат, че 
вроденият неспецифичен имунитет оказва влияние. За да оси-
гури защита от причинителите на ранни заболявания, майката 
предава на ембриона и на новородените чрез кърмата нейния 
специфичен имунитет. Той включва белите кръвни телца, които 
атакуват всеки причинител на заболявания, попаднал в орга-
низма чрез лигавицата и кожата. Тази „пасивна имунизация” 
осигурява необходимата защита преди децата сами да изгра-
дят своя собствен имунитет. До 10-годишна възраст децата 
развиват своята специфична имунна система. Но също и след 
това тяхната имунна система продължава да се учи и усъвър-
шенства при появата на нови причинители на болести. 

Информацията подготви 
Петра Ганчева от сайта на СЗО

COVID-19

СЗО предупреждава кои са най-застрашени от КОВИД-19

На снимката Процентите на смъртност от 
КОВИД-19 при различните възрасти

В социалната мрежа фейсбук „Топлофикация ЕАД София” е публикувала на страни-
цата си нагледни илюстрации за това как да се предпазваме от зараза навън при из-
лизане, прибиране вкъщи и при съжителство със заболял от вируса. Илюстрациите са 
изключително конкретни и нагледни, а препоръките в тях – полезни. 

За тези, които се интересуват от тях – може да ги видят по-ясно онлайн на адрес: https://web.
facebook.com/search/top/?q=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%
D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20
%D0%B5%D0%B0%D0%B4&epa=SEARCH_BOX 

Нагледни препоръки как да се предпазим

„Ясновидци” или ходжи-самозванци са 
измислили нови начини как да печелят и да 
продължат да живеят в лукс на гърба на на-
ивните си жертви. Изобретателни са дори и 
в извънредното положение, в което се на-
мираме в момента. 

Като „маг Златина” от Русе, която... леку-
ва стрес и коронавирус. С нея се свързало 
подставено лице от ТВ Нова. Ясновидката 
му обяснила, че вижда симптоми на коро-
навирус и положението е тежко. Срещу су-
мата от 980 лева, тя е готова да му помогне. 

Преди време пак от ТВ Нова разказаха как 
цяла фамилия от варненският град Игнати-
ево се представили за мними ясновидци и 
натрупали лесни пари на гърба на измамени 
хора. Благодарение на излъчение репортаж 
се стигна до ареста на Георги Демиров, пред-
ставящ се за ходжа Адем, който развалял ма-

гии за смърт срещу хиляди левове. Телеви-
зионният екип показа на живо как ходжата и 
синът му (също обявил се за ходга-лечител) 
харчат парите на измамените хора в един от 
големите центрове във Варна. Веднага след 
ареста се разбра, че Мария Зарова от Пазар-
джик ще получи обратно всичките си спес-
тявания, които е дала на ходжа Адем, за да 
развали магията й. 

МВР и прокуратурата не спират да пре-
дупреждават хората да се пазят не само от 
измами по телефона, но и такива, свързани 
с COVID-19. Затова в репортажа си за фал-
шивата ясновидка Нова ТВ съветва да не се 
обръщате към някакъв обещаващ ви желяз-
но здраве маг или ходжа, а да потърсите 
лекарска помощ.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Внимавайте – нова измама!

Това е „маг Златина“. Пазете се!
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ОТ МРЕЖ@Т@

Експертът съветва: вирус не се спира 
с паника, а с интелигентност и знание

„Вирус не се спира с паника, а с интели-
гентност. И със знание, разбира се. Това е 
най-важното”, казва д-р Лидия Рота Вен-
дер, хематолог и президент на ALT (Асоциа-
ция срещу тромбозата и сърдечносъдовите 
заболявания) в Италия. Ето нейните съвети:

Коронавирусната инфекция не причи-
нява течащ нос или кашлица с настинка, а 
суха и груба кашлица - това е най-простото 
за разграничаване.

Първо вирусът попада в гърлото, причиня-
вайки възпаление и усещане за сухота. Този 
симптом може да продължи между 3 и 4 дни.

Вирусът пътува през влагата, намираща 
се в дихателните пътища, слиза в трахеята 
и се инсталира в белите дробове, причиня-

Вирусът COVID-19 не е жив организъм, 
а протеинова молекула (DNA), покрита 
със защитен слой липид (мазнина). При 
приемане през очите, носа или устата, 
той сменя генетичния си код (мутира) и 
превръща клетките в агресор и старти-
ра бързо им деление. След като е само 
молекула, вирусът не може да бъде убит, 
но се разпада от само себе си. Време-
то за разпад зависи от температурата, 
влажността и типа материал, върху кой-
то се намира. Вирусът е много крехък. 
Единственото нещо, което го предпазва, 
е външният слой мазнина. Заради това 
най-доброто лекарство е който и да е 
сапун или дезинфектант. Защото пяната 
буквално „разрязва” мазнината. Затова 
трябва да търкате ръцете си повече от 
20 секунди, за да има повече пяна. В мо-
мента, в който се пробие защитата про-
теиновата молекула се разпада от само 
себе си. И тъй като топлината разгражда 
мазнината, трябва да си миете ръцете, 
да перете и чистите с температура над 
25 градуса. Топлата вода прави и повече 
пяна, което още повече помага.

1. Алкохол или всичко, което съдържа 
65% алкохол, разгражда мазнините, осо-
бено външния слой на вируса, затова и се 
препоръчва почистването със спирт или 
дезинфектант със съдържание на такъв 
алкохол. Алкохолни напитки и водка също 
не помагат. Повечето от тях имат 40% ал-
кохол, а трябват 65. Водите за уста като 
„Листерин” помагат. Те са с 65% алкохол.

2. Всяка смес от 1 част белина и 5 части 
вода разгражда протеина и го унищожава 
отвътре.

3. Кислородната вода помага за дълго 
време след миене на ръцете, почистване-
то им с алкохол или хлорин, защото перо-
ксидът разяжда протеина на вируса. Но 

трябва да я ползвате чиста, а това може да 
увреди кожата ви.

4. Няма полза от бактерициди – затова 
четете внимателно етикетите на дезин-
фектантите – ако пише, че са антибакте-
риални, нямате полза от тях. Вирусът не е 
жив организъм като бактерията, съответ-
но не може да се убие с антибиотик.

5. Никога не тупайте използвани или не-
използвани дрехи, чаршафи и каквото да е 
било. Вирусът залепва върху повърхности. 
Издържа 3 часа върху текстил, 4 часа върху 
медни повърхности и дърво (медът е нату-
рален антисептик, а от дървото изсмуква 
влагата и след това залепва за него и се раз-
пада), 24 часа върху картон, 42 часа върху 
метал и 72 часа върху пластмаса. Ако изту-
пате нещо или използвате прахоуловител, 
молекулите на вируса остават 3 часа във 
въздуха и могат да проникнат през носа ви.

6. Молекулите остават много стабилни 
при ниски външни температури, или из-
куствена среда като климатиците в къщи-
те и автомобилите. Трябва им влажност 
и особено тъмнина, за да бъдат стабил-
ни. Следователно помага въздух с ниска 
влажност, сух и топъл. И много силно ос-
ветени места.

7. Ултравиолетовата светлина помага 
защото разгражда протеина. Например 
за дезинфекциране на маската за много-
кратна употреба. Но трябва да се внимава, 
защото тя унищожава и колагена в кожата 
и може да доведе до бръчки и дори рак.

8. Вирусът не може да проникне през 
здрава кожа.

9. Оцет не може да бъде използван, за-
щото не разгражда защитния слой мазнина.

10. Колкото е по-малко пространство-
то, толкова е по-голяма концентрацията 
на вируса. Колкото е по-просторно и про-
ветриво, толкова по-добре.

11. Трябва да се мият ръцете когато се 
докоснете до храна, заключалки, брави, 
ключове за осветлението, дистанционно-
то, телефона, часовника, компютъра, бю-
рото, телевизора и други. И най-вече след 
тоалетната.

12. След измиване трябва да се под-
сушат ръцете много внимателно, защото 
молекулата може да се скрие в микропук-
натина на кожата. След това използвайте 
овлажнител за кожа. Колкото е по-дебел 
слоят, толкова по-добре.

13. Поддържайте ноктите на ръцете и 
краката къси, за де не се скрие вирусът 
под тях.

Важни препоръки 
относно COVID-19

Това е съвсем нова 
идея – много инте-
ресна и обнадеждва-
ща, казва  доцент д-р 
Пенка Петрова – ди-
ректор на Института 
по микробиология на 
БАН.

Разработката на 
българската вакси-
на за коронавируса 
е частично финансирана от института „Луи 
Пастьор” в Париж. Проектът за разработването 
на ваксината е двегодишен, а негов ръководи-
тел е доц. Андрей Чорбанов.

„На този етап не може да се прогнозира 
точно кога ще имаме българска ваксина за 

коронавируса, защото разработването на 
една ваксина е много дълъг процес и той 
трябва да мине през всички етапи”, обясни 
доц. Петрова. „Но работим денонощно, за да 
успеем в работата си наскоро. Коронавирусът 
е с много малки размери, трудно е да бъде 
изследван директно и може да се види само 
на електронен микроскоп. Методите за из-
следването му са индиректни – върху кле-
тъчни култури”, обясни доц. Пенка Петрова. 
Тя съобщи, че в Института по микробиология 
се работи с аналози на коронавируса, с щам 
229 Е, който е по-малко патогенен и е изо-
лиран от хора с обикновена настинка. Той е 
доставен от нашата национална банка, но 
сега е поръчан и от Американската банка за 
клетъчни култури.

Българска ваксина срещу коронавируса се 
разработва в Института по микробиология 

„Стефан Ангелов” на БАН

Да се въведе допълнителен платен годи-
шен отпуск от 30 дни за определени групи 
работещи, предлагат от конфедерацията 
на труда „Подкрепа”. Такива са например 
майки с деца до 12-годишна възраст, както и 
хора с увреждания.

Икономическият експерт на синдиката 
Ваня Григорова каза, че в противен случай 
те ще са принудени да излязат в неплатен 

отпуск, което застрашава оцеляването им. 
Платеният отпуск би трябвало да стигне точ-
но толкова, че да свърши поне маркираният 
край на извънредното положение. В момента 
тези хора са принудени да вземат неплатен 
отпуск, именно поради факта, че нямат такъв 
допълнителен, а неплатеният отпуск за хора, 
които и без това са уязвими, е меко казано 
неприемлив. 

Неплатеният отпуск за уязвими групи 
е неприемлив, смятат синдикалисти

Има ли българинът авариен 
фонд за кризисни ситуации?

Извънредното положение ни стресна. 
Стресна ни и със заплахата за личните ни фи-
нанси. Подготвени ли сме – май не. Ето защо 
днес  ви предлагаме някои практични пепоръ-
ки, събрани от финансови консултанти от 
страната, за това, как всеки да организира и 
управлява парите си при извънредно положе-
ние

1. Помислете за своята защита. Ако все още 
имате доходи и не сте останали без работа, по-
мислете за увеличаване на своя авариен фонд. Т. 
е. за парите, които ще ви трябват в следващите 
месеци или при някаква извънредна ситуация 
(ако намалят заплатите или останете изобщо без 
доходи). 

2. Оптимизирайте разходите. Когато сте вкъ-
щи, това може би не е толкова сложно. Заделяйте  
част от своите доходи, които досега леко и прият-
но сте харчили. Например –за кафето в службата,  
за обяд с приятели, а и за ония дребни покупки от 
магазините наблизо. Нищо от това вече не „рабо-
ти” в извънредното положение. Така, че отделете 
настрана тези пари. Ще се изненадате! 

3. Периодът не е подходящ за големи  инвес-
тиции и неинвестиционни покупки.  Отложете 
по-големите разходи – за жилище, за кола, за 
скъпо пътешествие – изчакайте да видите как ще 
се развие ситуацията, защото, ако кризисният пе-
риод продължи малко повече, със сигурност това 
ще засегне сеиозно доходите Ви. 

4. Периодът не е подходящ за теглене на кре-
дити. Ако се върнем назад преди 12 години, когато 

беше предишната световна финансова криза, дос-
та хора имаха проблеми с плащането на месечните 
вноски и част от тях загубиха жилищата си.

Кризата сега е по-дълбока и за съжаление, все 
още съвсем непредвидима. Но ако теглите  без-
лихвени кредити, препоръчително е това да става 
наистина в краен случай – ако тези пари трябват 
за купуване на храна, лекарства и други неотлож-
ни разходи. Защото знае се, дори безлихвени, 
това са кредити, които трябва да се връщат, те 
не са  подарък, който се получава без нещо на-
среща.

5. Проучванията в България показват, че над 
80% от хората нямат авариен фонд. Ако сега 
трябва да го създават, може би е малко късно.

Но все пак, дори сега, в извънредното поло-
жение, може с малки икономии от разходите да 
си създадете  такъв личен фонд. Опитайте се  да  
отделяте 5-10%  от обичайните си разходи като 
минимум в този  авариен фонд поне за 6 месе-
ца. Така ще имате сигурност за покриване  на ня-
кои от унифицираните разходи – битови сметки, 
наем, вноски по кредити.

Защото икономиката няма да се възстанови 
толкова бързо, колкото и да ни се иска. Послед-
ствията от тази криза може да  продължат до 
края на тази година, а и в следващата за много 
отрасли. И ето защо сега е моментът не само да 
започнете, но и да да изградите защита за вашите 
спестявания!

Послепис: Кой ли е мислил само преди месец, 
че ще трябва да правим и това? Но такова ни 
„връхлетя”  времето. Ще трябва да го изжи-
веем дори и „аварийно”.  Дай Бог! 

Затова - Здравейте приятели ! 
И мислете за себе си!

вайки пневмония, която продължава около 
5 или 6 дни.

• Вирусът не издържа на топлина и уми-
ра, ако е изложен на температури, по-висо-
ки от 26-27 градуса, поради което горещите 
напитки като инфузии, бульони или прос-
то гореща вода трябва да се консумират 
обилно през деня. Тези горещи течности не-
утрализират вируса и са лесни и приятни за 
поглъщане. Правете си гаргара вечер, а ако 
може – и през деня.

• Избягвайте да пиете ледена вода или 
напитки с лед. За тези, които могат, да пра-
вят слънчеви бани.

• Коронавирусът е с голям размер (ди-
аметър 400-500 нанометра), така че всеки 
плат може да го спре, не са необходими 
специални маски в ежедневния живот. Раз-
лично е положението на лекарите и здрав-
ните работници, които са изложени на теж-
ки товари на вируса и те трябва да използват 
специално оборудване.

• Когато вирусът е попаднал на метални 
повърхности, оцелява около 12 ч., затова е 
задължително да се дезинфекцират с алко-
холен гел.

• Вирусът може да живее в дрехи и тъка-
ни между 6 и 12 часа, обикновените детер-
генти могат да го унищожат. Ако е възмож-
но, дрехите да се перат на температура над 
30 градуса.

• Предаването на вируса обикновено 
става чрез директна инфекция, докосване 
на тъкани или материали, върху които се 
намира вирусът. Измиването на ръцете е 
от съществено значение.

• Вирусът оцелява в нашите ръце само 10 
мин., но през това време могат да се случат 
много неща, триене на очите, докосване 
на носа - и вирусът влиза в гърлото. Повта-
ряме - мийте ръцете си често.

Новият коронавирус може да не показва 
признаци на инфекция много дни и преди 
тях не е възможно да се знае дали човек 
е заразен. Но когато се появи температура 
или кашлица и отиде в болницата, белите 
дробове са с 50% фиброза, вече е късно!

ЗАТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРОСТА 
ПРОВЕРКА ВСЯКА СУТРИН:

• Вдишайте дълбоко и задръжте дъха 
си за 10 секунди. Ако не почнете да каш-
ляте и нямате задух, това показва, че няма 
фиброза в белите дробове. Няма и инфек-

ция. Необходимо е в тези критични момен-
ти да се прави тази контрола всяка сутрин в 
среда с чист въздух.

• Всички трябва да поддържаме устата 
и гърлото си винаги влажни, никога сухи. 
Затова трябва да пиете 2-3 глътки вода на 
всеки 15 минути!!! Защо? Дори ако вирусът 
попадне във вода или други течности през 
устата, той ще премине през хранопрово-
да директно в стомаха, където стомашни-
те киселини ще го унищожат. Обаче, ако 
не пиете редовно достатъчно вода, вирусът 
може да премине постепенно към дихател-
ните пътища и оттам да стигне в белите дро-
бове, където е реалната му среда за разви-
тие и където с него ще трябва да се справя 
вече имунната ви система.

Помнете, човешкият имунитет е уникал-
на система, но страхът и стресът го понижа-
ват. Бъдете смели и в добро настроение.

Публикацията подготви 
от сайта на СЗО Петра Ганчева

Вирусът като стимул 
за по-добра организация на нашите пари
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В тези дни на социална 
изолация, когато става все 
по-трудно да се издържи на 
стоенето вкъщи, за да се пред-
пазим от заразата, много по-
магат споделените съвети и 
мисли от хора, преминали през 
този мъчителен етап от жи-
вота си. Миналата седмица 
попаднах на едно интервю в 
наша популярна онлайн медия 
с добре известния и обичан от 
много хора футболист у нас – 
Стилиян Петров.

В отговорите си Петров, 
който беше футболист № 1 
на България за 2003 г., споделя 
искрено какво е да преживееш 
съзнателната изолация от се-
мейство и близки, но най-вече 
– какво е да се вдигнеш, когато 
си паднал и да запазиш при-
съствие на духа. Докато четях 
интервюто, в мен все повече 
се засилваше желанието да 
споделя с вас, драги читатели 
на вестник „Тишина”, казаното 
от Стилиян – за да устоим и 

продължим напред. Животът 
е, за да се живее!

За тези, които не знаят под-
робности за Стенли, както го 
наричат повечето, родом е от 
Монтана; рожденият му ден е 
на 5 юли; играл е за „Монтана”, 
ЦСКА, „Селтик” и „Астън Вила”; 
бил е капитан на националния 
отбор по футбол, рекордьор 
по изиграни мачове (106) за 
България; женен, с две деца – 
момчета, вече пораснали тий-
неджъри. Стенли стана особено 
популярен, след като се пребо-
ри с левкемията – една от труд-
но лекуваните форми на рак на 
кръвта – на 2 август 2012 г. успя 
да излезе в ремисия, а на 9 май 
следващата година обяви отте-
глянето си от футбола и основа 
фондация, чрез която помага на 
болни от левкемия. Миналата 
година, когато Стенли навърши 
юбилейните 40, беше в Брюк-
сел, в европарламента, където 
говори за битката с рака: „Да 
не забравяме, че когато си бил 
докоснат от рака, това вече ни-
кога не може да излезе от теб. 
Винаги ще се бориш, винаги ще 
се опитващ да помагаш на дру-
гите. И ти ставаш съпричастен 
не само чрез твоята собствена 
битка, но и с битката на други-
те. Знам, че е много важно да 
помагаме на хората, които са 
преминали през това. Всеки 
един от нас се бори и се справя 
с трудностите по съвсем разли-
чен, свой начин. Аз имах нужда 
от подкрепа и я получих от ми-
лиони фенове на футбола, кои-
то са следели моята кариера. 
Но има и хора, които се борят 
сами. И те заслужават нашата 
подкрепа.”

Днес Стенли е магистър към 
УЕФА, след като завърши курс 
за управление и икономика на 
спорта.

Макар да живее със семей-
ството си далеч от родината, 
днес Стенли също води живот 
на социална изолация и казва, 
че „в съвременния свят трудно 
може да се говори за пълна из-
олация със средствата за кому-
никации, с които разполагаме. 
Работя по няколко проекта и 
най-вече прекарвам време със 
семейството си.

Мисля, че доста хора не раз-
бират думите изолация и ка-
рантина. Това са две много раз-
лични неща. Изолацията е дос-
та по-сложна. Много хора не са 
се сблъсквали с това да се изо-
лираш през XXI век. Това е нещо 
ново за човечеството. Но не и за 
нас, ние преминахме през една 
друга битка, в която изолацията 
бе най-важното нещо, за да оце-
лея, когато се разболях. Трябва-
ше да избягвам всички остана-
ли, дори най-близките. Да седя 
постоянно вкъщи. Заради това 
за мен и моето семейство ситу-
ацията не е нищо ново. Но оста-
налите не са попадали в такава. 
Заради това е трудно да се адап-
тират, особено младите. Въпре-
ки всичко смятам, че всички 
трябва да сме оптимисти. Тряб-
ва да се справим. Вижда се дос-
та паника по света, вижда се как 
политиците се опитват да внесат 
спокойствие във всеки един сек-
тор на живота. Но това е много 
трудно. 

Най-важното според мен е да 
преценим дали може да про-
дължим да живеем по същия 
начин. Вижте само проблема с 

глобалното затопляне. Преду-
преждаваха ни, но никой не взе-
маше мерки. И дойде тази пан-
демия. Сигурно тя ни е за урок, 
който трябва да научим.

Ще продължим да живеем. Но 
може би трябва да сме по-един-
ни, да се вслушваме един друг, 
да се разбираме, да се грижим 
повече за останалите. Защото 
тази криза показа, че няма цвят, 
няма мирис, не дели хората на 
бедни и богати. Засяга всички. 
И трябва да се помисли дали 
може да продължим да живеем 
по начина, по който го правехме 
до момента.

Ще се променят много неща. 
Ще преоткрием дигиталните 
връзки. Общуването с най-близ-
ките. Ще обърнем внимание на 
всички малки детайли, за които 
все не ни е стигало времето. Ще 
обърнем внимание на света, в 
който искаме да живеем. Да го 
направим по-добър. Ако наис-
тина постигнем това, то ще сме 
готови за още удари.”

На първо място трябва да 
имаме търпение и разбирател-
ство. Трябва да сме търпеливи и 
към тези, които вземат тези ре-
шения, защото са за доброто на 
всички нас. И трябва да ги раз-
берем, защото и те се сблъскват 
с това за първи път. И не на по-
следно място е подкрепата. Без 
нея няма как да се справиш. 
Аз нямаше да се справя, ако 
не беше подкрепата на семей-
ството, приятелите. Тя е много 
важна. Ако не беше тази безре-
зервна подкрепа, аз нямаше да 
се справя с болестта и всички 
трудности.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Най-засегнатите от коронавируса държави в 
Европа отчитат забавяне на разпространение-
то на заразата. Броят на болните се увеличава, 
но не толкова бързо, колкото доскоро. Броят 
на починалите също е все още висок, но на-
маляват тези в интензивните отделения, което 
означава, че може да се очаква спад.

В Испания е трудно да се усети, че положе-
нието се подобрява. Общият брой на смърт-
ните случаи премина 15 хиляди. Но данните 
сочат, че дневният ръст на заразените е спад-
нал значително от началото на април. Общо 
потвърдените случаи в страната стават 146 
900, а от началото на кризата са починали 14 
555 души. Тенденцията се наблюдава след на-
деждата на испанските власти, че дните с над 
900 жертви и между 7000 и 9000 заразени, ре-
гистрирани в края на март и първите дни на 
април, са били пикът на заразата. Оздравелите 
обаче също се увеличават, при това все по-бър-
зо – средно 3000 нови излекувани на ден през 
миналата седмица, а за последните 2 дни са 
почти 5000 души и вече са над 48 хиляди.

В цяла Испания върви обеззаразяване на 
улици, спирки и други обществени простран-
ства. Ползват се дори дронове със специален 
разтвор. Според управляващите забраните за 
напускане на дома и масови прояви работят. 
Премиерът поиска от парламента извънредно-
то положение да бъде удължено до 26 април.

Удължават заповедите за социална изола-
ция и във Франция. Карантината вече беше 
продължена веднъж, а сега ще бъде в сила и 
след 15 април. Данните сочат, че все по-малко 
хора са в интензивните отделения, което дава 
надежда за по-малко фатални случаи.

От Германия също идват подобни новини. 
В страната заразените вече са най-малко 103 
228, но ръстът на новите случаи е по-малък. В 
провинцията с най-голямо население отчитат 
прогрес. Броят на починалите е 1861 души. И 
въпреки всичко това, въпреки наложената ка-
рантина, Германия ще приеме около 40 000 
души от Източна Европа, тъй кат оняма кой да 
прибере земеделската реколта, а тя е от жиз-
неноважно значение за населението там.

Турция обяви 4117 нови случая на корона-

вируса за ден и общият им брой достигна 38 
226 души. От първия случай на 11 март в Тур-
ция са регистриране над 34 хиляди заразени и 
725 починали. Със съобщението на здравния 
министър Фахретин Коджа жертвите се уве-
личават с 87 души до 812. Оздравелите до мо-
мента са 1846 - за ден са излекувани 264 спо-
ред съобщението.

Спад в новите смъртни случаи и скок в но-
вите заразени отбеляза Италия за последните 
2 дни, но и по-голям брой излекувани. Почи-
налите само за 9 април са 542 души, като об-
щата смъртност се увеличава с 3% до 17 669. 
Потвърдените случаи стават 139 422, с 3836 
нови заразени. Рязко се увеличава броят на 
излекуваните - с 2099 души или с 8.6% спрямо 
предходния ден, до 26 491. Това означава, че 
заразените в момента (ако от потвърдените 
случаи се извадят оздравелите и починалите) 
са 95 262 към момента.

Най-малко 938 починали във Великобри-
тания и общият им брой вече е 7097 души от 
началото на кризата с коронавируса. От тези 
смъртни случаи по-голямата част (828 души) са 
в Англия. Това са данни за починалите в болни-
ците. Здравните власти там съобщиха по-ра-
но днес, че 46 от всички пациенти, на възраст 
между 35 и 96 години, нямат придружаващи 
заболявания.

Швейцария удължава мерките с месец - до 
26 април.

В Сърбия вече е невъзможно да се излиза 
през почивните дни и в петък от 17 ч. нататък. 
Предишното ограничение, което създаваше 
възможност за придвижване из градовете и 
селата до 13 ч. в събота, се разширява в опит 
за овладяване на заразата. 

Президентът на Иран Хасан Рохани днес 
призова настоятелно Международния валутен 
фонд (МВФ) да отпусне на страната му, която 

е сред най-силно засегнатите от новия коро-
навирус, спешен заем от 5 милиарда долара. 
Парите, според Рохани, са за борбата с панде-
мията.

Около 85 процента от служителите на хоте-
лите в Португалия ще бъдат временно отстра-
нени от работа през април заради влиянието, 
което бързото разпространение на коронави-
руса оказва върху националната икономика, 
зависеща от туризма. 

Към 8 април в Русия са регистрирани 8672 
заразени с корованируса, а 580 души са из-
лекувани. Най-голям брой заразени има в 
Москва - 5841. Според данни на федералния 
оперативен щаб до тази сутрин починалите от 
Ковид-19 в Русия са 63-ма. 

Броят на заразените с коронавирус в Че-
хия е вече над 5000, въпреки че забавянето 
на разпространението на вируса накара пра-
вителството да започне да смекчава част от 
карантинните мерки. Чехия бе сред първите 
държави в Европа, които обявиха извънредно 
положение през март, като удължаването на 
срока му до 30 април бе одобрено във вторник 
от чешките депутати. 

САЩ отбелязаха мрачен рекорд - 1973 души 
с коронавирус са починали само за едно дено-
нощие. Това е най-големият брой фатални слу-
чаи не само в Америка, а в която и да е дър-
жава. В Съединените щати вече са една трета 
от всички регистрирани случаи на коронавирус 
по света. Над 430 000 души са носители на ви-
руса отвъд океана, на фона на около милион и 
половина случаи общо.

19 държави не са засегнати от пандемията
Страните в Африка са Лесото, Коморски 

острови, Сао Томе и Принсипи, Малави и 
Южен Судан. В Азия това са Туркменистан, 
Северна Корея, Таджикистан и Йемен. Държа-
вите в Океания, в които все още не върлува 
инфекциозното заболяване, са Соломоновите 
острови, Самоа, Палау, Тувалу, Науру, Кириба-
ти, Микронезия, Вануату, Тонга и Маршалови 
острови.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни 

от онлайн медиите 

Ситуацията с коронавируса по света

Трябва да сме по-единни, да се разбираме, 
да се грижим за другите
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В мрежата напоследък освен за коронавируса, поради 
факта, че семействата са закотвени вкъщи, започнаха 
да се пускат много и най-различни съвети за това как да 
не позволим на децата си да висят с часове пред телеви-
зора, компютъра, лаптопа, таблета или телефона. По-
паднах на едни интересни предложения за забавни игри 
в домашни условия и ги споделям с вас, драги читатели.

Петра Ганчева

Игри за деца от 0-1 година 
Опознаване чрез докосване 
Докосването е начинът, по който децата опознават света. 

Тази игра е следната: хващате бебешките ръчички и с тях до-
косвате вашето лице, нос, бузи, уши и др. Повтаряйте бавно 
отделните думи. Така то ще свикне с тях, обяснявайте му кое 
какво е и не забравяйте да се усмихвате, макар че бебета се 
ориентират по вашата интонация. 

Прави като мен 
Лицето на мама е най-интересният обект за наблюдение, 

особено през първите два месеца от живота на бебето. Взе-
мете детето в обятията си и му дайте възможност да изучава 
мимиките ви. Известно е, че децата се стремят да имитират 
това изражение на лицето, което виждат у родителите си. 
Умихнете се и ще видите, че и бебето ще се опита да се ус-
михне, свийте вежди, изплезете език и очаквайте отговор… 

Проследяване на различни предмети 
След 3-тия месец от своя живот бебето вече е способно 

да следи различни предмети. Тази игра е свързана с бавно 
преместване на различни предмети. Целта е да му покаже-
те, че нещата се движат. Опитайте с предмети с различна го-
лемина и наблюдавайте поведението му: следи ли с поглед 
движението, какво изпитва, посяга ли да хване предмета и 
само да го придвижи и др. 

Подаването и хвърляне 
Децата хвърлят най-често играчките или други предмети 

на пода. Това ги радва, така че не им се карайте, по този на-
чин опознават света. Поиграйте на подаване и хвърляне. Вие 
му подавате някакъв предмет, безопасен естествено, а то ви 
го връща. Така работите и за фината моторика и за ориента-
цията в пространството. 

Къде е топката? 
Играта повишава концентрацията и вниманието. Седнете 

на пода с бебето. Вземете една от неговите любими играчки 
и говорете за нея. Скрийте играчката – зад вас, в джоба и 
т.н. Питайте бебето „Къде е играчката?” Извадете играчката 
и кажете „Ето я!” Продължете играта, като сменяте мястото 
на играчката всеки път. Изследванията доказват, че кубчета-
та, играта на криеница и други игри от едно време спомагат 
за когнитивното, моторното и речевото развитие на детето.

Игри за деца от 1-5 години 
Направете си караоке парти 
ецата често обичат да пеят с цяло гърло, без да ги инте-

ресува дали някой ги слуша и дали някой ще им се смее. 
Използвайте тази възможност! Пуснете любими песни и си 
направете страхотно домашно караоке парти, без притесне-
ния и задръжки. 

Търсене на „съкровища” вкъщи 
Измислете набор от „съкровища”, които да скриете на 

определени места в дома – гривна, интересна кутия пъл-
на с гердани, „пиратско съкровище”, „скъпоценна” ваза и 
др. Можете да оставите децата да ги търсят или да напра-
вите играта още по-интересна, като измислите римувани 
„подсказки” за намиране на скритите предмети. Запеча-
тайте ги в пликове с поредни номера, за да може децата 
да ги отварят последователно и да следват инструкциите. 
Бъдете сигурни, че тази игра ще внесе свежест и забавно 
настроение в дома ви и всички ще забравите за скуката. 

Направете си лагер в хола 
Кой казва, че палатките са само за навън? Децата обо-

жават разпъването на палатки и играта в тях. Можете да 
пренесете играчките им в палатката и да измислите забав-
на игра. Ако нямате палатка – два стола с опънато одеяло 
вършат същата работа. Погрижете се за топла постелка на 
пода. Палатката е подходяща за деца почти на всяка възраст 
и от всеки пол. 

Опечете домашни бисквити или сладки 
Любимо занимание за повечето деца е печенето на 

сладкиши! Можете да си направите домашно приготвени 
бисквити с шоколадови парченца или пък пухкави мъфини, 
за радост на цялото семейство. 

Създайте нещо заедно 
Няма значение дали ще е рисунка, скулптура от глина или 

пластилин – то ще е вашето творение! Важно е да покаже-
те на детето си колко важно и колко красиво може да бъде 

нещо, създадено с вашите и неговите ръце. Освен това то ще 
е вашият личен шедьовър и скъп спомен. Покажете му колко 
ценно е създаването на красота! 

Четете книжки 
Четенето е много полезно за децата, а и с негова помощ 

създавате силна връзка с детето си. Изберете интересна 
книжка, може да е тематична: приказки, забавни истори и 
смело напред. Децата обичат да обсъждат, така че изчак-
вайте ги, когато имат коментар или въпрос. Ползи от че-
тенето и ученето на детски стихчета Песничките, заедно с 
детските стихчета са прекрасен начин да се възпита у де-
тето любов към езика. С тяхна помощ то по-лесно усвоява 
различни думи, учи се на ритъм и музикалност, разширява 
светогледа си, тренира внимание, памет и концентрация.

Оцветявайте 
Оцветяването успокоява и концентрира. Изберете инте-

ресни книжки за оцветяване и се забавлявайте. Също така 
може да рисувате заедно. Може да нарисувате ваша собст-
вена приказка. 

Чистете заедно 
Чистенето може да се окаже предизвикателство и едно 

от най-големите забавления за деца. Това е вероятно, ако 
успеете да ги насочите в правилната посока, тоест давате им 
точни нареждания какво се очаква да направят, например: 
да подредят прането по цветове, да сгънат калъфките, да по-
чистят с метла и пр. Този тип дейност ги държи ангажирани и 
ги учи да бъдат отговорни. Децата попиват нашите пробле-
ми като гъби Децата попиват нашите проблеми като гъби.

За да е интересно и на 
родителите, и на децата

Заради пандемията от коронави-
рус цял свят е изправен пред серио-
зен недостиг на основни медицински 
консумативи. И все повече стават 
доброволците, които сами със свои 
средства и материали шият вкъщи 
маски за лице, които раздават на 
нуждаещите се. 

Ашли Лорънс, която е студентка н 
университета в източен Кентъки, за-
белязала, че никой не се и замисля, 
че масово разпространените маски за-
криват една много важна част от лице-

то – устните, по чиите движения глухи-
те и тежкочуващите отчитат казаното 
от говорещия. Така Ашли стигнала до 
идеята да създаде специално за тези 
хора маска, през която да се виждат 
движенията на устните.

21-годишната студентка създава 
проект на маската и след като помо-
лила майка си за помощ, се захванали 
заедно да осъществяват проектира-
ния от Ашли модел на маска. Той имал 
прозрачен прозорец от пластмаса, 
през който се виждат отлично устните. 

Ашли знае много добре, че за мно-
го от тежкочуващите и глухите хора, 
които не знаят или слабо владеят жес-
товия език, отчитането на казаното по 
устните е от решаващо значение да 
разберат човека, с когото общуват или 
този, който им съобщава нещо важно. 
Затова заедно с майка си изработила 
първия модел и публикувала творе-
нието си във фейсбук.

Постът й в мрежата, за нейно голя-
мо удовлетворение привлякъл вни-
манието на медиите и хората. Ашли 

получила още от първия ден безброй 
поръчки. Засега двете с майка й пра-
вят маски според възможностите си 
и ги изпращат безплатно на хората. За 
да продължи каузата, Ашли създала и 
кампания „GoFundMe”, с която хората 
да й помогнат да плаща за доставки-
те. Тъй като търсенето се увеличава с 
всеки изминал ден, Ашли планира да 
раздава безплатни модели и уроци, 
за да може хората да си правят сами 
такива маски.

Превод Петра Ганчева

ПО СВЕТА

Глуха студентка заедно с майка си шие маски за глухи и тежкочуващи хора
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Христос воскресе! 
Мир на земята и в душите ни!

На 17 април т. г. ра-
йонният съвет на РО на 
глухите в Ямбол органи-
зира честване на велик-
денските празници и 
посрещане на пролетта. 
Въпреки  дъждовното и 
студено време 25 съюз-
ни членове от градската 
организация в Ямбол 
се отправихме за мана-
стира до село Кабиле, 
в близост до града ни. 
Когато се събрахме, всички първо се поздравихме с традиционния 
поздрав „Христос воскресе!” – „Воистина воскресе!”. Пристигнали 
в манастира, първо запалихме свещици и се помолихме в църквата 
за здраве и успех. А след това монахините ни предоставиха закрита 
беседка, където подредихме празнична трапеза с това, което всеки 
беше направил вкъщи за хапване – имаше много пъстри яйца, козу-
наци и сладкиши. Монахините също ни почерпиха с много красиво 
нарисувани яйца и сладки козунаци. Радка Радева, председател на 
РО, поздрави всички за празника с пожелание за крепко здраве и 
по-добри дни.

Прекрасната градина, красивите пауни и лековитата вода, изви-
раща в манастира, приятните разговори с приятели ни дадоха така 
нужните ни спокойствие и мир за душите. 

После отпътувахме за древния тракийски град Кабиле, където 
разгледахме разкопките на базиликата с красивите, по чудо запазе-
ни мозайки. Но, за наше съжаление, заваля дъжд и не можахме да 
отидем до Зайчи връх, който е в непосредствена близост до разкоп-
ките. Затова решихме да посетим и разгледаме музея, където с въз-
хита се насладихме на изложените съдове, монети и инструменти 
на различни старинни занаяти. Запознахме се и с историята на този 
древен тракийски град Кабиле - известен за времето си админи-
стративен център. 

Преди да се разделим, всички изявиха желание отново да дой-
дем тук през юни, за празника на град Ямбол, когато крепостта ще 
е отворена  и ще има възстановка и демонстрации на живота на 
траките.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

И русенци празнуваха
С много ентусиа-

зъм и жар беше под-
готвено провеждане-
то на карнавалната 
вечер в районната 
организация на глу-
хите в Русе. Усилия-
та на всички – и на 
организатори, и на 
участници, не са били 
напразни, щом кар-
навалът премина при 
толкова голям успех, 
че твърдо са решили 
и следващата година 

да го проведат в още по-голям мащаб… Цели 17 участници изявиха 
желание да се състезават за наградата за най-ефектен карнавален 
костюм, като всеки трябваше и да изпълни съответната на костюма 
сценка, танц или пантомима. И след като журито (в състав Стойчо 
Филев, Владимир Владимиров и Десислав Йорданов) здраво се 
затрудни да отсъди най-сполучливия костюм и изпълнението на 
костюмирания, най-накрая обявиха и победителите – Клоунът, Ин-
дийката, Китайката и Травеститът бяха от доволни, по-доволни от 
наградите си!

Но карнавалът няма да е карнавал, ако няма и веселба на него, 
нали? Затова всички се включиха в забавните игри, които премина-
ха с много веселие и смях. До късно се веселиха в клуба и млади, и 
стари, накрая даже никой не искаше да си ходи!

А изложбата на великденски яйца се оказа не само голямо из-
кушение за лакомниците, но и премина много оспорвано, защото 
както на всяка изложба, така и на тази имаше награди за най-голе-
мите майсторки… Първо място спечели Русанка Маринова, второ 
място заеха съответно Марин Петров и Румяна Александрова. 

Накрая, след като се порадваха на победата, за здраве и къс-
мет всички се чукнаха с по едно шарено яйце помежду си. Мариана 
Маркова пък се постара да увековечи с фотопарата си най-хубавите 
моменти…

Публикацията подготви Петра Ганчева

Великденска 
изложба-конкурс 

Великден е един от 
най-светлите празници 
в православния кален-
дар. Това е денят, в който 
християните празнуват 
възкресението на своя 
Господ Исус Христос. 
Божият син, който със 
смъртта си изкупил гре-
ховете на човечеството, 
а с възкресението си дал надежда за живот след смъртта.

На 15 април, сряда, клубът на районната организация на глухите 
в Стара Загора за пореден път, по отколешна традиция, събра чле-
новете по повод организираната от ръководството на РО великден-
ска изложба-конкурс за най-красиво боядисани яйца и най-вкусни 
козунаци.

Празненството започна с разказа на председателя на РО Краси-
мир Михалев за Великден и за българските традиции във велик-
денския цикъл, който описахме по-горе. А след това една по една 
бяха разгледани наредените на красиво оформената дълга маса 
конкурсни творби. Те бяха коя от коя по-красиви и задачата на жу-
рито (в състав Тончо Илиев, Милка Владимирова и Пламена Дими-
трова) да излъчи победители на първите три места, се оказа много 
трудна... 

В крайна сметка, след дълго обмисляне, то отсъди първото 
място на Мария Михалева, втора стана Теодора Тодорова, а трета - 
Мария Манчева. Сред участниците в изложбата-конкурс имахме и 
мъж - Слави Сяров, сам боядисал яйцата и сам направил курабиите, 
които бяха от вкусни, по-вкусни. За него наградата беше юбилейна-
та книга-история „80 години СГБ”. 

Трябва да се отбележи, че за да отсъдят справедливо, членовете 
на журито опитаха от всички козунаци и се оказа, че номер 5 на 
Анелия Зехирова бе най вкусният козунак!

Наградените участници бяха сърдечно поздравени и от пред-
 седателя Красимир Михалев, и от всички присъстващи. А накрая, 
естествено, всички се включиха в общата трапеза, като първо се 
чукнаха с яйца за здраве.

Мария Каварджикова, координатор на РО

Изложба-конкурс в Бургас
В първия работен ден 

след Великден част от чле-
новете на бургаската район-
на организация се събраха 
в клуба, където отбелязаха 
Възкресение Христово с тра-
диционна изложба-конкурс 
за най-красиво боядисано 
яйце.

Жури на конкурса бяха 
всички присъстващи. След 
внимателна преценка май-
сторите на яйцата бяха до-

стойно оценени и програмата продължи с игри и забавления, свър-
зани с празника – като отгатване броя на шарените яйчица в буркан 
(нещо, с което повечето се затрудниха).  Или пък състезанието за 
най-бързо обелване и изяждане на яйце, преминало при силна 
конкуренция между състезателите.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

Станаха чудни – 
пъстри и шарени

За Великден ние, от РО на 
глухите в Пловдив, решихме 
да проведем съвместно с чле-
новете на младежката орга-
низация конкурс за най-кра-
сиво боядисано великденско 
яйце. А после щяхме да сед-
нем да отдъхнем с приятели и 
близки на празничната трапе-
за, наредена с произведени 
от нас у дома най-различни 
вкуснотии и лакомства.

Прекарахме незабравимо – със смях, забавни игри, песни и тан-
ци, а победителите в конкурса си тръгнаха със специално подготве-
ни за тях награди.

Публикацията подготви Петра Ганчева

Великден в Хасково
И тази година тради-

ционно, на третия ден 
след Великден членовете 
на градската организация 
в Хасково се събрахме, за 
да отбележим този голям 
и велик празник. В следо-
бедните часове заприиж-
даха мъже и жени и всеки, 
който беше боядисвал 
яйца и правил курабии и 
козунаци, носеше по мал-
ко от всичко.

Не след дълго насяда-
хме около трапезата в очакване на „голямото чупене” на яйцата. 
Председателката на РО г-ца Григорова поздрави присъстващите с 
Възкресение Христово, а г-жа Христозова обясни защо се боядис-
ват червени яйца на този ден и какъв е огънят, който се пренася от 
Йерусалим в полунощ във всички църкви в страната, за да може 
всеки да си запали свещичка от него и да я занесе у дома за здраве.

Празненството бе великолепно и завърши с хубави пожелания 
за здраве и любов между всички нас.

Нека има повече такива празници, които да ни събират, си поже-
лаха присъстващите.

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Шарени и писани, 
от красиви, по-красиви

Няма нищо по-хубаво 
от пролетните празници в 
нашия християнски кален-
дар! Настъпи поредният – 
Великден! По този повод 
на Велики четвъртък се съ-
брахме в клуба да бояди-
саме, според традицията, 
яйца, като предварително 
си бяхме приготвили бои и 
всякакви други консумати-
ви за това. С много настро-

ение, шеги и закачки, мъже и жени се включиха в това занимание. 
Правихме си много снимки, забавлявахме се. След като приключи-
хме, яйцата ни станаха шарени и писани, от красиви - по-красиви! 
След това си направихме своеобразен малък конкурс за най-хубаво 
яйце и на първо място отличихме прекрасната работа на Зоя Кара-
михалева. 

А ръководството на организацията поздрави всички с настъпва-
щите великденски празници като им пожела здраве и много пъти 
такава задружност и сплотеност!

Маргарита Друмева, координатор на РО-Шумен

Празнувахме с приятели
В ранния сле-

добед на 21 март 
членовете на ТО 
на глухите в Кюс-
тендил се в клуба, 
за да отпразнуват 
Деня на пролетно-
то равноденствие и 
идването на проле-
тта. Независимо от 
изненадата, която 
ни поднесе в този 
ден майката-при-
рода – виелица 
със сняг до колене, 
дойдоха не само 
глухите кюстендилци, но и гости от София. Веселото настроение 
с нас споделиха Цвета Панева, Гурка Георгиева и Елена Йоловска. 
Може защото обилният снеговалеж отново затрупа доста от пъти-
щата в страната, мнозина от поканените гости от София, Дупница и 
Петрич не дойдоха. 

И въпреки лошото време, настроението на всички бе празнично 
– радвахме се на богата трапеза, сладка раздумка, шеги и веселие 
до късно вечерта. Разделихме се с пожелания за здраве и радост, за 
още много такива срещи в бъдеще. 

Гергана Никифорова

Когато гръм удари, как ехото заглъхва…
Скъпи читатели на вестник „Тишина”, с тази моя публика-

ция днес искам да ви покажа как, ВЪПРЕКИ всичко случващо се в 
страната ни и по света, въпреки тежките условия на социална 
изолация, принудени от извънредното положение заради коро-
навируса COVID-19 да прекратим всякакви контакти и общува-
не в нашите клубове, ГОЛЯМОТО СЪРЦЕ НА НАШАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ЩЕ  ПРОДЪЛЖИ ДА БИЕ!

Не случайно тези ми редове са озаглавени така – това е за-
главието на една от най-играните пиеси на любимия български 
поет Пейо Яворов – нас, глухите хора, все едно ни удари гръм, 
когато в България нахлу пандемията и беше обявено извънред-

ното положение… 
През 2014 г. – юбилейната за съюза ни година, в която че-

ствахме достойно 80-годишнината му, беше публикувана една 
моя статия - „Ехото от ударите на сърцето”. В нея разказвах 
как бие съюзното сърце чрез вас, вашия живот и дейност по 
места в районните и териториалните организации. Днес, в 
тези трудни за всеки един от нас моменти, искам да ви уве-
ря, че ехото от ударите на сърцето на СГБ няма да заглъхне, 
както в пиесата на Яворов и затова ще споделя с всички вас 
незабравимите моменти от изминалите двадесетина години 
по време на пролетните празници, в които бяхте дейни учас-

тници. Сигурна съм, че и в бъдеще ще имаме още много такива 
любими мигове, в които ще сме заедно, ще се веселим от сърце, 
ще си споделяме преживелици и ще се радваме на живота! Така, 
както сме го правили през всичките години от раждането на 
нашата организация, създадена за да сме единни и в неволите 
и успехите; и в добро, и в зло. 

Вярвам, че подбраните разказчета със снимки от запазено-
то в компютъра ми от 2005 г. досега, подобно на машина на 
времето ще ви припомнят хубавите дни и вдъхновят за нови 
такива в бъдещето!

Петра Ганчева

Тази година беше отложен конкурсът за мис и мистър „Тишина” с пролетен бал, 
който трябваше да се състои в Ямбол. 

Точно преди 15 години, през 2005 г. ръководството на районната организация 
в Ямбол организира и провежда голям пролетен бал с конкурс за мис. От цялата 

страна пристигат приятели на глухите ямболци, за да бъдат заедно на това значимо 
събитие. Бях жив свидетел на искрената радост, на заразяващата атмосфера, из-
пълнена със смях и щастие, на танците и песните с жестов превод. Снимките сами 
говорят за видяното и преживяното тогава... 


