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Кинеска телевизија, која преноси фудбалске утакмице Светског првенства, више не
приказује снимке гледалаца без маски, након што су такве сцене разбеснеле Кинезе,
који више не могу да подносе ограничења уведена због ширења коронавируса.

  

  

Кина је последња велика економија која је наставила политику нулте толеранције на
ковид, што укључује затварање читавих округа или градова, проглашавање изузетно
дугих карантина и спровођење кампања масовног тестирања.

  

Кинези све теже толеришу таква ограничења, а последњих дана многи од њих су
учествовали у демонстрацијама.

  

У пренос су укључени и снимци са терена да се не виде лица на трибинама
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У настојању да избегне приказивање снимака са стадиона пуног навијача без заштитних
маски, спортски канал ЦЦТВ је током преноса утакмице између Јапана и Костарике
стално замењивао све кадрове на којима се виде изблиза гледаоци без маски снимцима
са терена или кадровима, од неколико гледалаца, али са велике удаљености, од којих се
лица не могу разликовати.

  

Истовремено, нецензурисани пренос утакмице био је доступан заинтересованим
гледаоцима на веб-сајтовима, укључујуц́и Доуиин, кинеску верзију ТикТока.

  

Кинези су у карантину

  

Десетине милиона становника великих градова, укључујуц́и Пекинг, Гуангџоу и
Чонгкинг, налазе се у својеврсном карантину, док се на снимцима са Светског првенства
види гомила људи на стадиону без икаквих здравствених ограничења.

  

На популарној веб страници ВеЦхат појавило се отворено писмо у којем се корисници
питају да ли је Кина заиста на истој планети као Катар, а кинеска политика против
корона вируса доведена је у питање, али су је власти брзо цензурисале.

  

У Шангају и Пекингу стотине људи протестовале су против кинеске политике нулте
толеранције према корони. На улице су изашли и становници Вухана.

  

(Данас, index.hr)
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