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Отражение на коронавируса и мерки срещу него

8,2 милиона

2,7 милиарда евро

66 % от гражданите

заразени лица в ЕС от
януари 2020 г..1

спешна подкрепа на ЕС за здравни мерки
срещу коронавируса, напр. лекарства,
ваксини и предпазни средства

искат ЕС да поема повече
отговорност при здравни
кризи (Евробарометър)

Поуки от пандемията от COVID-19

• Сътрудничество за обединяването на данни с цел получаване на повече
информация и ресурси за планиране на готовността и отговора
Комбиниран показател: брой на уведомленията през
последните 14 дни, интензитет на тестването и
процент на положителните проби 2
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• Общи оценки на риска

Брой на уведомленията през
последните 14 дни на
100 000 души от населението

• Засилване на сътрудничеството и създаване на здрави структури на равнище ЕС

<4%

Държави и региони, които не са
показани на основната карта
Малта

Канарски острови

Лихтенщайн

Гренландия

Азорски острови

Мадейра

1 Ежедневна актуална информация на ECDC за ЕС/ЕИП
и Обединеното кралство, 10 ноември 2020 г.
2 ECDC, актуализация на 5 ноември 2020 г.

≥4%

Процент на
положителните проби

Липсват данни за броя
на извършените проби

1

КАКВО НИ Е НУЖНО
Повече и по-добри интервенции
на ЕС

2

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
• Обявяване появата на извънредна ситуация
на равнището на ЕС с цел гарантиране на мерки
на равнището на ЕС
• Работна група на ЕС по въпросите на здравеопазването и обучение на здравните работници
• Засилени насоки на ЕС относно мерките за общ
отговор и относно отговорностите във връзка с
изпълнението

Повече и по-качествени данни

• Най-съвременен мониторинг на епидемичната
обстановка
• Оценка на риска въз основа на общи данни

По-добро тестване и проследяване
на контактните лица

• Нов орган за разработка и снабдяване
с биомедицински и други решения,
даващи възможност за по-добро тестване и
проследяване на контактните лица

По-добро планиране на
готовността на всички равнища

• Хармонизирани национални, регионални и на ЕС
планове за готовност и реакция
• Редовно одитиране и стрес тестване на
националните планове за готовност
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• Мониторинг на доставките на лекарства и
медицински изделия
• Новият орган за разработка и доставка на
биомедицински продукти ще осигурява бърза
реакция на спешните нужди при извънредни
здравни ситуации
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Обезпечаване на лекарства
и предпазни средства

