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 Број потврђених случаја коронавируса у свету премашио је милион, а смртоносни вирус
досад је однео више од 51.000 живота широм планете, показују најновији подаци са сајта
wорлдметерс.инфо. Број регистрованих случајева дуплиран је за свега седам дана, док
је број преминулих у истом периоду забележио још већи процентуални раст.

  

  Најугроженије су Сједињене Америчке Државе у којима је регистровано више од
235.000 случајева коронавируса, а више од трећине оболелих у САД евидентирано је у
држави Њујорк. Број смртних случајева у Америци премашио је 5.600, а најцрњи дан био
је 31. март са 912 преминулих.   

Четвртина свих преминулих у Италији

  

Више од 100.000 потврђених случајева имају још Италија (115.242) и Шпанија (110.238),
док је Кина са 81.509 регистрованих случајева од избијања епидемије сада на четвртом
месту. Ипак, у најмногољуднијој држави на свету број активних случајева сведен је на
1.863, па стручњаци зато сматрају да је епидемија у тој земљи под контролом.

  

Највећи број смртних случајева евидентиран је у Италији (13.915), а број преминулих у тој
земљи јос од 20. марта не пада испод 500 дневно. Црни рекорд по броју умрлих од
последица коронавируса у Италији оборен је 27. марта, када су представници
италијанске Цивилне заштите објавили да је вирус тог дана однео чак 919 живота.

  

Стопа смртности изнад пет одсто
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У последњих седам дана нагло је скочио и број преминулих у Шпанији, која после Италије
представља друго највеће жариште коронавируса у Европи. Са просечно више од 700
смртних случајева дневно од 24. марта, Шпанија је достигла бројку од 10.096 умрлих.
Разлога за забринутост има и Француска са 4.503 преминула и 59.105 потврђених
случајева коронавируса.

  

На светском нивоу, стопа смртности је око пет одсто у односу на укупан број
регистрованих случајева, а од коронавируса досад се опоравило више од 210.000
оболелих, што представља више од петине евидентираних случаја заразе од почетка
епидемије.
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