
АФП: Досад више од два милиона преминулих од коронавируса широм света
субота, 16 јануар 2021 22:21

Пандемија новог коронавируса однела је најмање 2.009.991 живот широм света откако је
канцеларија СЗО у Кини пријавила почетак болести крајем децембра 2019. године,
проценила је агенција АФП на основу званичних извора данас у 11:00 ГМТ.

  

  

Од почетка епидемије званично је дијагностификовано више од 93.803.240 случајева
инфекције, од којих се најмање 57.889.800 сада сматра излеченим.

  

Подаци се заснивају на дневним извештајима здравствених власти у свакој земљи и
искључују накнадне ревизије статистичких агенција.

  

У петак су широм света идентификована 15.402 нова смртна случаја и 747.572 нова
случаја заразе.
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Највише нових смртних случајева имају Сједињене Америчке Државе (3.465), Велика
Британија
(1.280) и 
Бразил
(1.151).

  

Сједињене Државе су највише погођене и по броју смртних случајева и по случајевима
заразе, са укупно 392.139 умрлих и 23.532.037 заражених, по подацима Универзитета
Џонс Хопкинс.

  

Следи Бразил са 208.246 смртних случајева и 8.393.492 случајева заразе, Индија са
152.093 умрла (10.542.841 заражен), 
Мексико
са 139.022 умрла (1.609.735 заражених) и 
Велика Британија
са 87.295 умрлих (3.316.019 заражених).

  

Белгија има највише умрлих у односу на број становника (176 умрлих на 100.000
становника), а следе  Словенија (150), Италија (135), БиХ (134) и Чешка (133).

  

Европа је до данас у 11:00 по ГМТ забележила 653.087 смртних случајева и 30.273.685
заражених,  Латинска Америка и Кариби 545.472 умрла (17.143.005 заражених),

САД и Канада 409.842 смртна случаја
(24.226.062 заражена), 229.620 умрлих је у 
Азији
(14.560.197 заражених), 
Блиски Исток
има 93.399 умрлих (4.358.663 заражена), 
Африка
77.626 умрлих (3.210.158 заражених) и 
Океанија
945 умрлих (31.472 заражена).

  

Од почетка пандемије, број извршених тестова нагло се повец́ао, а технике прегледа и
прац́ења побољшале су се, што је довело до повец́ања броја пријављених случајева
заразе. Број дијагностикованих случајева, међутим, одражава само део стварног, а
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велики део мање тешких случајева обољевања или асимптоматских и даље остаје
неоткривен.

  

Ова процена је извршена на основу података које су дописништва АФП прикупила од
надлежних државних власти по земљама и од података Светске здравствене
организације (ВХО). Због исправки које су извршиле власти или касног објављивања
података, неки подаци из последња 24 сата можда нец́е тачно одговарати онима
објављеним дан раније.

  

(Бета, АФП)

  

 3 / 3


