
Кина: У покушају да се спречи ширење корона вируса, ванредне мере изолације проширене на око 33 милиона људи; Број умрлих се повећао на 26, оболело на стотине људи
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 Кина је проширила ванредне мере изолације на око 33 милиона људи, у покушају да
спречи ширење корона вируса од којег је умрло 26 особа, а оболеле стотине.

  

Блокада улаза и излаза до сада је уведена у најмање десет градова у централном делу
земље, у Вухану, где се вирус појавио, и у девет суседних градова, међу којима су
Хуанганг, Чиби, Синдјијанг, Сијантао.

  

Сви припадају провинцији Хубеј, средишту заразе. Власти Кине данас су у Вухану почеле
изградњу болнице за третман пацијената заражених нових вирусом, а у њој ће бити
1.000 кревета.

  

Завршетак изградње најављен је за 3. фебруар.

  

Блокада и изолација градова почела је јуче у Вухану, где су обично препуне улице,
тржни центри и ресторани били застрашујуће тихи. Ношење маски на јавним местима је
обавезно. Блокада осталих седам градова уведена је данас, а мере предострожности
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предузимају се широм земље.

  

У главном граду Пекингу отказани су сви догађаји који би привукли већи број људи.

  

Број оболелих од новог коронавируса порастао је на 830, саопштила је данас државна
комисија. Већина оболелих је или живела у Вухану или је имала неку везу с тим градом.

  

Случајеви заразе забележени су и ван Кине - у Хонгконгу, Макау, Тајвану, Тајланду,
Сингапуру, Вијетнаму, САД, Јапану и Јужној Кореји, али већину тих људи чине они који
или потичу из Вухана или су недавно били у том граду.

  

Данас су потврђени и први смртни случајеви изван Вухана. Један 80-годишњи мушкарац
умро је у северној провинцији Хебеј после повратка из Вухана, док је провинција
Хејлогђијанг на североистоку земље саопштила да је једна особа умрла, не наводећи
детаље.

  

Овонедељно ширење вируса уследило је у време када милиони Кинеза путују због
дочека кинеске нове године која почиње у суботу.

  

(Бета)
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