
 

ЛЕКАРИ за ЧИСТ ВЪЗДУХ 

Манифест за чист транспорт в света след Covid-19 
  

Замърсяването на въздуха представлява глобално предизвикателство за здравето на всички 
нас. То повишава риска от сърдечни заболявания, инсулти, онкологични заболявания, 
деменция и диабет, причинява нови случаи на астма при децата и уврежда почти всеки орган 
в тялото ни. То е заплаха за общественото здраве и за климата, в основата на която стои 
транспортният сектор. 
 

Като членове на медицинската и научна общност се обединихме под знамето на „Лекари за 
чист въздух“, за да изразим своите тревоги относно въздействието на продължаващото 
използване на горива от страна на превозните средства и за да призовем за предприемането 
на устойчиви и неотложни действия за справяне със замърсяването, причинено от 
транспорта.  
 

Като медицински специалисти ние: 
  

1. приканваме отговорните за вземането на решения лица да обърнат внимание на най-
новите научни доказателства за вредите на замърсяването на въздуха върху здравето 
и да ги използват като основа за всяка бъдеща политика за чист транспорт; 
  
2. призоваваме Европейския съюз и националните правителства да прекратят 
продажбата на нови дизелови и бензинови автомобили до 2028 г., като постепенно 
премахнат замърсяващите превозни средства от градските райони; 
  
3. настояваме в градовете да се премине от автомобилен транспорт към ходене пеш, 
колоездене и обществен транспорт, при възможност. 

  
Всички ние сме на първа линия срещу COVID-19. Пандемията, предизвикана от 
коронавируса, постави на изпитание здравните системи в цял свят. Корените на кризата се 
крият в разрушаването на биологичното разнообразие, изменението на климата и най-вече 
замърсяването на въздуха. 
 

Предприемането на мерки срещу замърсяването на въздуха днес ще помогне не само за 
справяне с кризата с изменението на климата, но и ще подобри здравето на всички нас.  
 

Въведените мерки по време на извънредното положение, макар и крайни, доведоха до 
моментални ползи поради намаляване на броя на автомобилите по улиците ни – в резултат 
на това се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Градовете вече разработват 
планове за споделяне на обществените пространства, като насърчават колоезденето и 
ходенето пеш. Това трябва да се превърне в норма за в бъдеще.  
 

Замърсяването на въздуха задушава нашите пациенти и средата, в която живеем. 
Призоваваме отговорните за вземането на решения лица спешно да приложат решения за 
устойчив и безопасен активен транспорт за всички, които да са от полза за нашето здраве и 
нашата планета. 
 


