ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ 20.03.2020 г.
Направление "Връзки с обществеността"
Учени от БАН ще помагат на правителството с математически модели, с които
ще се определя динамиката на разпространението на коронавируса
bta.bg
БАН показва маските си на министри
https://www.24chasa.bg/novini/article/8328647

БНТ • Сутрешен блок •
Проф. Витанов: Изправени сме пред страшен противник
https://www.bnt.bg/bg/a/prof-vitanov-izpraveni-sme-pred-strashen-protivnik

В България няма да се стигне до прекалено много болни като в Италия, показва
математически модел на БАН
24 Часа
Проф. Николай к. Витанов, математик: Ако не пробием карантината, ще си
отдъхнем до 3 месеца
24 Часа
•
•
•
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БAН пoдпoмaгa Нaциoнaлния щaб зa кoрoнaвируca
https://fakti.bg/bulgaria/456521-ban-podpomaga-nacionalnia-shtab-za-koronavirusa

Борисов се срещна с учени от БАН, които помагат в борбата с COVID-19
(ВИДЕО)

https://nova.bg/news/view/2020/03/19/281946/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81covid-19-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/

Борисов благодари на учените от БАН, че подпомагат Щаба
Научните среди са включени в борбата срещу разпространението на
коронавируса
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-blagodari-na-uchenite-ot-ban-chepodpomagat-shtaba-2217590
Борисов: Много съм благодарен на професорите от БАН
https://www.24chasa.bg/novini/article/8324066

Борисов благодари на учените от БАН, които изготвят сценарии за коронавируса
у нас
btvnovinite.bg

Учени от БАН: Активен въглен от костилки от кайсии може да ни предпази
от коронавируса
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ucheni-ot-ban-aktiven-vaglen-ot-kostilkiot-kajsii-mozhe-da-ni-predpazi-ot-koronavirusa.html

Борисов благодари на професорите от БАН
https://news.bnt.bg/news/borisov-blagodari-na-uchenite-ot-ban-za-vklyuchvaneto-imv-borbata-s-covid-19-1044359news.html
Ген. Мутафчийски
(ОБНОВЕНА)
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БАН: При спазване на мерките до 2-3 месеца ще свърши кризата

гета

https://www.monitor.bg/bg/a/view/gen-mutafchijski-preporychva-poveche-rabota-vromskite-geta-192081
Борисов се срещна с учени от БАН, които помагат в борбата с COVID-19
novatv.bg
nova.bg
cross.bg
Проф. Витанов: Ако не се пробие карантината, до 2-3 месеца ще се справим със
заболелите от COVID-19
dnes.dir.bg
До 2-3 месеца кризата в България ще е преминала, прогнозират от БАН
duma.bg

Премиерът благодари на научните среди, които помагат на Националния
оперативен щаб (ВИДЕО)Учени на среща с Борисов: Едва след три седмици може
да очакваме намаляване броя на болните
epicenter.bg
Борисов благодари на учените от БАН за анализите за Ковид-19
bgonair.bg
Проф. Витанов: Ако не се пробие карантината, до 2-3 месеца ще се справим със
заболелите (ВИДЕО)
nova.bg
novatv.bg
novanews.novatv.bg
БАН: До две седмици положителни резултати от карантината, до три месеца се
справяме с вируса
tvevropa.com

Учени от БАН ще се включат в Национални оперативен щаб за борба с
коронавируса

До 2-3 месеца ще се справим с епидемията, твърдят от академията
https://offnews.bg/obshtestvo/ucheni-ot-ban-shte-se-vkliuchat-v-natcionalnioperativen-shtab-za-borb-724367.html

Използването на математически модели ще е от голяма полза в борбата
срещу разпространението на коронавируса у нас, заяви акад. Ангел Гълъбов
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2171234

Учените от БАН с добри новини за ограничаването на COVID-19 у нас
(ВИДЕО)
https://www.actualno.com/society/uchenite-ot-ban-s-dobri-novini-zaogranichavaneto-na-covid-19-u-nas-video-news_1444162.html
БАН ще смятат колко ще се заразят с вируса
standartnews.com
Учени от БАН ще помагат на правителството
gnews.bg
БАН с оптимистични новини за развитието на коронавируса в България
novini.bg

Математиците от БАН изчисляват как коронавирусът се разпространява
https://news.bg/bulgaria/matematitsite-ot-ban-izchislyavat-kak-koronavirusat-serazprostranyava.html
БАН: До 2-3 месеца ще се справим с епидемията
След три седмици броят на заболелите ще започне да намалява, ако спазваме
карантината
https://www.pariteni.bg/novini/zdrave/ban-do-2-3-meseca-shte-se-spravim-sepidemiiata-234477

Биолози, химици и експерти в математическо моделиране от БАН ще
прогнозират
развитието
на
COVID-19
https://stolica.bg/zdrave/biolozi-himitsi-i-eksperti-v-metematichesko-modelirane-otban-shte-prognozirat-razvitieto-na-COVID-19

БАН ще прави прогноза за динамиката на COVID-19 в България
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/zdraveopazvane/2020/03/19/4043139_b
an_shte_pravi_prognoza_za_dinamikata_na_covid-19_v/

Математически модел на БАН прогнозира справяне с кризата с вируса до 3
месеца
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/03/19/4043073_matematicheski_model_na_ba
n_prognozira_spraviane_s/

БАН: След 3 месеца излизаме от кризата, ако задържим карантината
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/188984-borisov-blagodari-na-uchenite-ot-banza-analizite-za-kovid-19

Проф. Витанов: Ако карантината не се пробие, до 3 месеца ще сме се
справили с кризата
https://bnr.bg/post/101243655/prof-vitanov-ako-karantinata-ne-se-probie-do-3meseca-shte-sme-spravili-s-krizata

Щaбът, влacттa и БAН: Дo 2-3 мeceцa щe ce cпрaвим, aкo ce cпaзвa
кaрaнтинaтa
Aкo мeркитe нe ce cпaзвaт, cпoрeд учeнитe ни oчaквa нeгaтивeн рaзвoй нa
cитуaциятa
https://fakti.bg/bulgaria/456801-shtabat-vlastta-i-ban-do-2-3-meseca-shte-se-spravimako-se-spazva-karantinata

Доцент д-р Пенка Петрова: След няколко месеца ще имаме ваксина за
корона вируса (COVID-19) – влог/подкаст

https://nauka.bg/docent-r-penka-petrova-sled-nyakolko-meseca-shte/

COVID-19 – кога ще има лек и ваксина за новия вирус
https://btvnovinite.bg/bulgaria/covid-19-koga-shte-ima-lek-i-vaksina-za-novijavirus.html

БАН: До 3 седмици идват добри новини за епидемията
Земя
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До 2-3 месеца кризата в България ще е преминала, прогнозират от БАН
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БАН УВЕРИ ВЛАСТТА: ДО 3 МЕСЕЦА СМЕ СПАСЕНИ
България днес
БАН: След 3 седмици броят на заболелите ще намалее, до 2-3 месеца ще се
справим с епидемията
Струма
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Борисов благодари на учените за помощта срещу COVID-19
Телеграф
Биохимикът д-р Радослав Александров: Стрелям по клетки е лазер
сп. Икономист
Големият и малкият екран са загърбили "късото" игрално кино
banker.bg

Пролетта идва рано сутринта на 20 март
novavest.bg

