
Кина: Број мртвих од новог типа коронавируса, од кога је заражено више стотина људи, порастао на 17
среда, 22 јануар 2020 18:50

 Број мртвих од новог типа коронавируса од кога је заражено више стотина људи у Кини
порастао је са девет на 17, јавиле су кинеске власти.

  

Укупан број заражених од овог вируса порастао је на 444 у провинцији Хубеј, епицентру
епидемије, саопштили су званичници те провинције у средишту Кине на конференцији за
новинаре преношеној на телевизији.

  

Вирус из породице Сарса (тешки акутни респираторни синдром), појавио се прошлог
месеца у граду Вухану у провинцији Хубеј, и проширио се у више земаља Азије, а први
случај је забележен и у САД.

  

Хонгконг је данас пријавио први сумњиви случај код једног 39-огодишњака који је стигао
возом из Вухана, али ће се дефинитивно знати сутра да ли се ради о том вирусу када
стигну резултати тестова.
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Кинески председник Си Ђинпинг рекао је у телефонском разговору са својим
француским колегом Емануелом Макроном да је Кина увела строге мере превенције и
контроле, пренела је кинеска агенција Синхуа.

  

"Кина је спремна да ради заједно са међународном заједницом да ефикасно одговори на
епидемију и сачува санитарну безбедност у свету", обећао је Си Ђинпинг.

  

Светска здравствена организација састаје се данас у Женеви да утврди да ли треба да
се прогласи хитна ситуација за јавно здравље на међународном нивоу.

  

На конференцији за новинаре у Пекингу заменик министра националне здравствене
комисије Ли Бин рекао је да би вирус, који се преноси респираторним путем, могао да
мутира и да се шири лакше.

  

Стотине милиона Кинеза се спремају да путују широм земље да се виде са породицом
поводом празника за кинеску Лунарну Нову годину, који почиње у петак.

  

У Вухану власти су наредиле обавезно ношење маски на јавним местима, јавља један
кинески дневник.

  

Кинеско министарство индустрије објавило је да улаже све напоре да повећа
производњу маски пошто се појавила несташица, јавља Синхуа.

  

Готово половина провинција Кине је погођено, укључујући велике градове као што су
Шангај и Пекинг.

  

Кина предузима и друге мере предострожности као што су вентилација и дезинфекција
на аеродромима, станицама и тржним центрима.
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Такође могу да се поставе детектори за телесну температуру на местима где има пуно
људи, рекао је један званичник.

  

Бројне земље са директним и индиректним авионским везама са Вуханом, појачале су
контроле путника при доласку, ослањајући се на искуство за време епидемије Сарса,
између 2002-2003.

  

Контроле су уведене на пет аеродрома у САД као и у Великој Британији и Италији где
стижу летови из Вухана.

  

(Бета)
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