
Антонио Гутереш: Епидемија коронавируса у Кини представља врло опасну ситуацију за свет, али је под контролом
уторак, 18 фебруар 2020 22:23

Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш изјавио је у интервјуу за АП да
епидемија вируса која је започела у Кини представља "врло опасну ситуацију" за свет,
али да "није изван контроле".

  

  

Гутереш је оценио да су "ризици огромни и за то морамо бити спремни широм света".

  

Гутереш је рекао да се његова највећа забринутост односи на ширење вируса у подручја
без икаквог капацитета у њиховој здравственој служби, посебно на неке афричке
земље.

  

"Светска здравствена организација разматра како да помогне да се избори са таквим
развојем догађаја", додао је.
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Египат је недавно известио о свом првом случају вируса, што је изазвало страх од
његовог ширења на афрички континент.

  

Од епидемије је заражено више од 73.000 људи широм света. Кина је пријавила 1.886
нових случајева и 98 више случајева смрти. Тиме је број смртних случајева у Кини
порастао на 1.868, а укупан број потврђених случајева заразе на 72.436.

  

Јапан, Сингапур и Јужна Кореја идентификовали су нове случајеве без јасних веза с
Кином или раније познатим пацијентима, што изазива забринутост због вируса који се
шири локално.

  

Гутереш је присусуствовао у Пакистану конференцији посвећеној избеглицама, које су
избегле у суседни ратом разорени Авганистан.

  

Шеф УН је кривицу за стање у свету апострофирао три водеће силе - САД, Русију и
Кину, називајући њихов однос "нефункционалним".

  

„Јасно је да живимо у тренутку када хаос ризикује да наш свет трансформише у нешто
много нестабилније“, рекао је.

  

Раније током своје четвородневне посете, Гутереш је позвао друге земље да подрже
Пакистан и покажу слично лидерство у управљању протоком избеглица у Јужну Азију и
широм света.

  

(Фонет)
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