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Abstract: The article informs about the appearance
and development of coronavirus infection and its accompanying problems, as well as their possible and
current solutions. Intertwined through the prism of
conspiracy theories, around different points of view.
Корона-вирусната инфекция COVID-19 е
част от нашето ежедневие, от началото на 2020
година, много бързо се превърна основна тема в
световния дневен ред. Съобразно с нея, различните правителства по света, започнаха да налагат
различни мерки за спиране или ограничаване на
скоростта на нейното разпространение.
Ние хората се съобразяваме с мерките, които ни налагат насилствено или не, защото сме
длъжни да спазваме нарежданията на извънредно-сформирания щаб, който вече година и половина е част от ежедневието ни. Всички ние се
интересуваме от начина, по който заразата се разпространява, дали смъртността, която се дава като данни не е симулирана от властите, както и
дали мерките, които ни налагат са адекватни и съобразени със ситуацията и качествата на вируса.
Всичко изглежда съмнително, защото до сега човечеството не е давало такава гласност на зараза,
а дали всъщност тя е толкова опасна и всичката
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информация, която се дава е верифицирана от медици, вирусолози и т.н., тепърва ще разберeм!
Има много научни теории, както и теории на
конспирацията, за начина, по който инфекцията
се е развила и откъде всъщност е нейното начало.
Тези теории раждат редица въпроси след себе си
във всеки един от нас.
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Една от тези теории е конспиративна и тя определя вируса като „бойно отровно вещество“,
разработено от Китай, над което нацията изгубва,
контрол и то се разпространява със засилени темпове, както в така и извън страната. По открити
данни в световната информационна мрежа нейният източник е израелският специалист по сигурността Денис Шохам, който в разговор с редактора на десния американски уебсайт The Washington
Times след анализ предполага, че „някои лаборатории в Института по вирусология на Ухан вероятно са участвали в разработването на биологично оръжие, поне косвено“. Въпреки това,
теорията за военния произход на новия коронавирус изглежда неубедителна, не защото Китай изостави разработването на биологично оръжие още
през 1984 г., като се присъедини към международната конвенция от 1972 г., а поради факта, че в арсенала на биолозите сега има много по-опасни патогени, които са показали своята ефективност във
военните програми (едра шарка – от лат. Variola
vera или Вариола – смърност на заразените от 2050%, вируса Марбург – от лат. Marburg Fever virus
– смърност на заразените от 70%, вируса Ебола и
много други, които доближават 100% смъртност
на всички възрастови групи от хора)1.
Дмитрий Аркадиевич Еделев, който е доктор на икономическите и на медицинските науки,
Doctor of Bisiness Administration, професор. Действителен член на обществената организация „Руска
академия на естествените науки“. Почетен служител на висшето образование на Руската Федерация. Научен ръководител и директор на Арбатклиник. Президент на Националния проект „Здраве на
нацията“. Член е на съвета на Руската обществена организация „Руско екологично общество“. Куратор е на програмата „конвергентно лидерство“.
Водещ е на постоянното предаване „Здравословно
хранене с доктор Еделев“ на Медиаметрикс.
Дмитрий споделя мнението си пред медиите
и заявява: „Редица учени в световен мащаб и водещи вирусолози на Великобритания, както и на
Русия, официално заявяват, че това е изкуствено
създаден вирус. Той има всичките признаци на абсолютно биологическо оръжие, при това изключително добро качество биологическо оръжие.
Това са: дългият скрит период, бързото предаване, тежкото протичане, огромното количество усложнения, които остават дори след излекуване, и
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накрая леталния край – висок процент на смъртност. Тук бих искал да напомня, че смъртността е
3,6 % в стационарите, а колко хора измират и ще
умрат в апартаментите и къщите си ние все още
не знаем. Статистическите 3,6 % е смъртността в
болниците. Реалната смъртност от този вирус ще
установим на по-късен етап. Ние все още не знаем колко точно хора са под карантина в домовете
си и колко от тях ще оцелеят или не.
Британските учени уверяват, че в природата не може да има наведнъж четири белтъка от
HIV1. Хайде един белтък би могъл да попадне в
новия вирус, но наведнъж да са толкова грамотно и правилно съединени, монтирани и „зашити“,
четири белтъка от HIV1 – това е невъзможно!“,
казва Дмитрий и потвърждава теорията на израелският специалист по сигурността Денис Шохам, който твърди, че вирусът е създаден изкуствено с цел, да бъде биологично оръжие.
Следващият въпрос, на който ще си отговорим е за разпространението на коронавируса, като изложим и конспиративни теории, свързани с
това. Учените твърдят, че вирусът се предава чрез
пряк контакт със заразен човек, при кашляне и
кихане, чрез докосване до заразени повърхности.
COVID-19 може да оцелее върху повърхности в
продължение на няколко часа, но обикновените
дезинфектанти могат да го убият. Всички сме наясно, че физически няма начин да се дезинфекцираме на 100 процента, както и да дезинфекцираме
нашите вещи предмети и т.н. Ако това е вярно и
вирусът е толкова опасен и заразен, нека си представим следните действия. Отиваме в магазина,
плащаме с една банкнота, след това тази банкнота отива в касата ма магазина, където има други
банкноти, които са имали контакт с други хора, по
тази логика ако има 100 банкноти и те са допрени една до друга, и една от тях е била използвана
от човек, който е бил болен. Представете си колко
много хора имат контакт с вещите около вас ежедневно и ежеминутно.
Ако вирусът беше толкова заразен и толкова опасен, до този момент за година, всички ние
щяхме да сме го прекарали, по един или друг начин.
През последните няколко месеца една отдавна позната конспирация срещна темата за коронавируса. Теорията за химическите самолетни линии

– кемтрейлс – се появява в края на деветдесетте
години, когато американските въздушни сили са
обвинени, че използват военни самолети, за да обгазяват населението с
мистериозни химикали. Привържениците
на конспирацията защитават подозренията
си с факта,
че самолетите оставят след себе си необичайни бели линии. В действителност това са кондензационни следи, образувани от сблъсъка между горещата
водна пара от двигателите на самолетите с хладния
въздух в по-горните слоеве на атмосферата.
В българската информационна сфера с теорията за кемтрейлс се свързва името на Еленко Ангелов. Той се самоопределя като писател и психолог,
ръководител е на собствени семинари и е участвал
в редица телевизионни предавания. Едно от първите видеа с негово участие в интернет пространството е именно интервюто на Ангелов в предаването
„На кафе“ по NOVA от 29 юни 2010 г. В рамките на сегмента синоптикът от Националния институт по хидрология и метеорология към БАН - Мартин Иванов обяснява причината за белите следи
в небето. Еленко представя своите алтернативни
доводи, според които Съединените щати се опитват да контролират климата
и геоложките
процеси на Земята с военните си самолети (в рамките
на програмата за високочестотни активни изследвания на полярѝното сияние H.A.A.R.P, друга честа мишена
на конспиративни теории). Въпреки, че доводите
за самолетните следи като световен заговор отдавна са опровергани, но теорията намира привърженици и до днес.
Същевременно с развитието на заразата,
всички държави започнаха да прилагат мерки,
срещу разпространяването ѝ. Приеха се модели

на прилагане на мерки, като напр. Италианският модел, който беше концентриран върху пълен
локдаун на страната, след бум на заразените. Други държави, като Гърция например също процедираха по сходен начин.
Същевременно с това в други страни, като
Нидерландия и Швейцария, мерките останаха в
пъти по минимални за гражданите.
В България мерките, които се прилагат, за някой хора са напълно на място, а за други са неадекватни и водят до фалирането на бизнеси, във
всякакви отрасли. В помощ на ограничените бизнеси, правителството гласува различни мерки.
Една от тях бе, така наречената 60/40. От нея можаха да се възползват:
• работници и служители, работата на които е
била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл.
120в от Кодекса на труда;
• работници и служители, които през периода
на извънредното положение или обявената
извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание
чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
• работници и служители, които през периода
на извънредното положение или извънредната
епидемична обстановка са ползвали отпуск на
основание чл. 173а от Кодекса на труда;
• работници и служители, на които е запазена
заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30
юни 2020 г.;
• работници и служители, извън посочените по-горе, осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“, от Класификацията на икономическите дейности (КИД
– 2008).
Начинът по – който можем да се освободим от този вирус е или той да мине през всички ни по един или друг начин, или да се създадат адекватни ваксини, които да неутрализират
заразата и да създадат имунитет в хората. Много производители на лекарства, стартираха създаването на ваксини, още в началото на епидемията. Те преминаха през много препятствия, докато
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разработят и изкарат на пазара продуктите си.
Начинът, по който са създадени ваксините и дали е спазен процесът на тестване на всяка от тях,
предстои да разберем. СЗО излизат единствено
със това становище за ваксините:
Към 18 февруари 2021 г. в страните са въведени най-малко седем различни ваксини на три
платформи. Уязвимите популации във всички
страни са с най-висок приоритет за ваксинация.
В същото време над 200 допълнителни кандидати за ваксина са в процес на разработване,
от които над 60 са в клинично развитие. COVAX
е част от ACT Accelerator, който СЗО стартира с
партньори през 2020 г. COVAX, ваксинният стълб
на ACT Accelerator, свикан от CEPI, Gavi и WHO,
има за цел да сложи край на острата фаза на пандемията на COVID-19 чрез:
• ускоряване на разработването на безопасни и
ефективни ваксини срещу COVID-19;
• подпомагане изграждането на производствени възможности;
• работа с правителства и производители, за да
се гарантира справедливо и справедливо разпределение на ваксините за всички страни единствената глобална инициатива за това.
Ваксините са критичен нов инструмент в
битката срещу COVID-19 и е изключително окуражаващо да се види, че толкова много ваксини
се оказват успешни и влизат в разработка. Работейки възможно най-бързо, учени от цял свят си
сътрудничат и иновации, за да ни предоставят тестове, лечения и ваксини, които заедно ще спасят
живота и ще сложат край на тази епидемия.
И сега въпросът е личен. Всеки си избира
според предпочитанията си, как, кога и дали да се
ваксинира ако има такава възможност. СЗО
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твърдят следното: „Безопасните и ефективни ваксини ще бъдат играч, но в обозримо бъдеще трябва да продължим да носим маски, физически дистанцирайки се и избягвайки тълпите. Да бъдем
ваксинирани не означава, че можем да хвърлим
предпазливост на вятъра и да изложим на риск себе си и другите, особено защото все още не е ясно до каква степен ваксините могат да защитят не
само срещу болести, но и срещу инфекция и предаване на вируса.
Тук всеки може да си зададе въпроса (Защо
да се ваксинирам?, Това ще промени ли нещо?)
Според мен на този етап, ваксинацията не
променя нищо, след като има случаи на ваксинирани хора, които непосредствено след ваксинацията си, биват отново заразени с COVID 19.
Съществуват теории, според които ваксините биват изработвани от съмнителни материали,
както и подлагани на не достатъчен брой тестове преди тяхното производство и пускането им
на пазара. Съхраняването им също е необяснимо,
след като ваксините които познава човечеството
до този момент се съхраняват в хладилници от
2-8 градуса, докато ваксините срещу КОВИД на
-2 и -8 градуса, покрай тази информация също са
създадени доста конспиративни тероии, една от
които е така нареченото „Чипиране“, което за този
етап, на развиване на технологии, звучи невероятно, граничещо даже с налудничавото.
Една от най-коментираните ваксини е тази на
компанията „AstraZeneca“.

заключение
Що се отнася до броя на случаите, Covid-19
обхваща по-малко хора от сезонният грип. Трудно е да се каже колко души страдат от грип всяка
година, но са десетки или стотици милиони - една оценка на СЗО говори за 800 милиона, което
е 10% от населението на земята. Положението е
такова, защото Covid-19 е много ново и недобре
разбрано състояние и не знаем как ще се развие
и липсва ваксина или лечение за него. Междувременно ваксини срещу грип съществуват от години
и въпреки, че степента на ваксинация е все още
ниска, ваксината е налична и може да бъде използвана за уязвими и рискови групи от населението.
За тежки случаи също има лечение, което помага
да се обясни защо степента на смъртност от грип
е толкова ниска. Освен това грип няма през лятото, но не сме сигурни дали с Covid-19 ще се случи същото. Всъщност има доказателства, че това
няма да е така, тъй като болестта се разпространи в страни като Сингапур при температури над
30оC. И накрая, броят на случаите продължава да
се увеличава. Не знаем кога ще спре и е разбираемо, че всички искат това да приключи възможно
най-бързо, но няма гаранция. Това не е Апокалипсис, но си струва да се отнесем към него сериозно. В края на краищата, сезонният грип ни стига.
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