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Власти кинеског града Вухан суспендовале су сав одлазни авионски и железнички
саобраћај док се Кина бори против ширења новог вируса од којег је преминуло 17 људи,
а оболеле стотине, јавила је државна агенција Синхуа.

  

  

Од становника деветомилионског Вухану власти су затражиле да не напуштају град без
конкретних разлога.

  

Кинески државни лист Пиплс дејли објавио је на Твитеру да никоме неће бити
дозвољено да напусти град после 10 часова ујутру (3.00 ноћас по централноевропском).

  
  

No people in #Wuhan , C China's Hubei will be allowed to leave the city starting 10 a.m. of Jan.
23. Train stations and airport will shut down; the city bus, subway, ferry and long-distance
shuttle bus will also be temporarily closed: local authority #WuhanPneu
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https://twitter.com/hashtag/Wuhan?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/WuhanPneumonia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
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  — People's Daily, China (@PDChina) January 22, 2020    

Позивајући се на власти Вухана, лист је навео да ће привремено бити обустављен рад
градских и међуградских аутобуса, подземне железнице и трајеката.

  

Светска здравствена организација саопштила је да је одложила доношење одлуке о
томе да ли ће епидемију прогласити за глобалну здравствену претњу и од свог комитета
стручњака затражила да сутра наставе састанак.

  

СЗО као глобалну здравствену претњу дефинише "ванредни догађај" који представља
ризик за друге земље и захтева усклађен међународни одговор.

  

Кинеске власти су претходно позвале грађане Вухана да избегавају јавна окупљања,
после упозорења да је новим вирусом заражено више од 400 особа.

  

(Бета, АП)
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