
Си Ђинпинг: Предузети сваку могућу меру у борби против новог вируса од кога је оболело више од 200 људи у Кини
понедељак, 20 јануар 2020 16:43

 Кинески председник Си Ђинпинг рекао је да је изузетно важно да се предузме свака
могућа мера у борби против новог вируса од кога је оболело више од 200 људи у земљи.

  

Председникова изјава коју је пренела државна телевизија ЦЦТВ дата је истог дана када
је Кина пријавила велики скок у броју инфицираних новог типа вируса, који личи на
САРС (тешки акутни респираторни синдром), укључујући и прва два случаја у главном
граду Пекингу.

  

Кина је објавила да је и трећа особа умрла од новог, мистериозног вируса сличног
Сарсу, док је забележено готово 140 нових случајева оболелих. Биланс оболелих је тако
порастао на 201 случај од којих је 170 особа и даље у болници, а од њих је девет у
критичном стању, навеле су здравствене власти централног града Вухана где је
забележен први случај. У Вухану је забележено 136 нових случајева током викенда. На
то се додају два нова случаја оболелих у Пекингу, први пут у главном граду Кине од када
је откривен вирус, а један нови случај је и у јужној провинцији Гуангдонг. 
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Епидемија се појавила уочи обележавања кинеске Нове године када милиони људи
путују у посете својим рођацима.

  

"Недавна епидемија новог облика вирусне пнеумноније у Вухану и другим местима мора
да буде схваћена озбиљно. Партијски комитети, владе и одговарајућа оделења на свим
нивоима треба на прво место да ставе животе и здравље људи", рекао је председник Си
Ђинпинг.

  

Због епидемије друге земље су на опрезу пошто милиони Кинеза путују за Лунарну нову
годину.

  

Јужна Кореја пријавила је свој први случај данас, 35-огодишња Кинескиња из Вухана
била је позитивна на тестирање за нови коронавирус дан по доласку на аеродром у
Сеулу. Она је изолована у државној болници у Инчеон ситију, западно од Сеула.
Најмање шест земаља у Азији и три америчка аеродрома су почели да проверавају
авионске путнике који долазе из централне Кине. 

  

Пошто стотине људи који су били у блиском контакту са дијагностикованим пацијентима
нису заражене, кинеска национална здравствена комисија навела је да стручњаци
оцењују да се садашња епидемија може спречити и контролисати. Међутим, није још
нађен извор новог вируса, и не зна се тачно како се он преноси тако да промене вируса
морају пажљиво да се прате, навела је комисија. 

  

Коронавируси изазивају болести које се крећу од обичне прехладе до САРС (тешки
акутни респираторни синдром). Од САРС-а су се први пут људи заразили у јужној Кини
крајем 2002. године, а вирус се проширио на двадесетак землаја, и од њега је умрло
готово 800 људи.

  

(Бета)
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