
Нови рекорди у броју новозаражених ковидом 19 у Словенији, БиХ и Пољској
субота, 17 октобар 2020 15:43

Словенија бележи нови рекорд у броју заражених вирусом корона, код чак 898 људи је
потврђена инфекција у протекла 24 часа, а преминуло их је четворо, објавила је Влада
Словеније.

  

Тестирано је 5.605 особа.

  

На лечењу је 250 људи, а од тога их је 43 на интензивној њези.

  

  

Са болничког лечења је отпуштено 28 пацијената, наводи Влада Словеније на "Твитеру".
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У Босни и Херцеговини данас је забележено рекордних 711 нових случајева заразе
коронавирусом, од тога је у Федерацији БиХ регистровано 485, а у Републици Српској
226 новооболелих.

  

Преминула је једна особа, са подручја Кантона Сарајево.

  

У Федерацији Босне и Херцеговине у последња 24 сата излечено је 115 особа.

  

Коронавирус у Републици Српској потврђен је код 226 особа, од којих су 103 из
Бањалуке, подаци су Института за јавно здравство за протекла 24 сата.

  

Укупан број хоспитализованих у Републици Српској је 260, а под здравственим надзором
тренутно је 4.914 особа.

  

У Пољској су за последња 24 часа потврђена 9.622 случаја новозаражених
коронавирусом, што је дневни рекорд од почетка пандемије у пролеће, а преминула су 84
пацијента, саопштило је Министарство здравља.

  

Од почетка пандемије у Пољској се короном заразило преко 167.000 људи, преминуло је
закључно са петком 3.524, а у болницама је тренутно 7.612 оболелих, од чега 604 са
тешким симптомима на респираторима. У карантину је 327.000 људи, што је за 15.000
више него претходног дана, а 45.605 људи је под епидемиолошким надзором.

  

Од данас је за 152 општине проширена црвена ковид-19 зона у којој важе пооштрене
мере и сада је у најризичној зони 70 одсто од 38 милиона становника колико има
Пољска.

  

(Срна, Н1, Фонет, Танјуг) 
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