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 Саудијска Арабија објавила је да зауставља путовања до најсветијих места ислама због
страха од коронавируса само неколико месеци пред годишњи хаџ, у време када је на
Блиском истоку потврђено 220 случаја заражених од новог корона вируса.

  

Према тој одлуци, странци не могу да путују у свети град Меку и посете Кабу, коцкасту
структуру према којој се 1,8 милијарди муслимана у свету моле пет пута дневно. Забрана
се односи и на путовање до џамије пророка Мухамеда у Медини.

  

Саудијске власти су такође забраниле улазак особа са туристичком визом из земаља
погођених корона вирусм.

  

Епицентар најтеже погођене земље на Блиском истоку Ирана је изгледа у светом
шиитском граду Кому, где верници љубе и додирују то чувено место.

  

У Ирану има 139 потврђених случајева оболелих од Ковида-19, а 19 људи је умрло.
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У Саудијској Арабији нема птврђених случајева корона вируса.

  

Од када се појавио у децембру у Кини, 82.000 људи заражено је од новог коронавируса
широм света, а преко 2.700 је умрло.

  

Иако милиони учествују у хаџу, који је ове године крајем јула и почетком августа,
милиони других ходочасника током године посећују света места у Саудијској Арабији. Та
друга ходочашћа називају се умрах. Једно од посећенијих периода је за време
муслиманског месеца поста рамазана, који треба да почне крајем априла.

  

Стручњаци су забринути да Иран можда не пријављује све оболеле и умрле због брзог
ширења заразе од Ирана преко Залива. На пример Иран још није потврдио да има
случајева у Машаду, иако је неколико случајева забележено у Кувајту повезано са тим
иранским градом.

  

У Бахреину где је потврђено 33 случајева, према данашњем извештају, власти су
зауставиле летове за Ирак и Либан.

  

Ирански председник Хасан Рохани је рекао да нема планова да се уведе карантин за
градове али да ће можда бити потребно две до три недеље да се успостави контрола
над вирусом у тој земљи. ;

  

Иранских 80 милиона становника све је изолованије у региону због епидемије крона
вируса. Министарство здравља данас је објавило први случај корона вируса у главном
граду Багдаду, чиме је укупан број случајева у земљи порастао на шест. Свих шест
повезано је са Ираном.

  

(Бета-АП)
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