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Готово 25.000 људи учествовало је на забави на отвореном поводом обележавања нове
школске године на Универзитету у Мадриду где окупљени нису поштовали мере против
коронавируса, саопштила је шпанска полиција и додала да је била затечена јер скуп није
био пријављен.

  

  

Шпански медији пренели су да је то највећи скуп од почетка епидемије коронавируса и
забране окупљања на отвореном.

  

Полиција је навела да је у кампу мадридског универзитета било око 25.000 студената
окупљених у ноћи између петка и суботе.

  

На друштвеним мрежама су се појавиле фотографије са тог скупа на којима млади пију и
играју, а готово нико од њих не носи маске.
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Полиција је навела да није добила обавештење универзитета да ће бити организован
скуп и додала да је на лице места стигла после поноћи.

  

Навела је да је било немогуће растерати скуп од 25.000 људи без претходне припреме и
да су полицајци на лицу месту, колико их било, одржавали ред да не би дошло до неког
инцидента.

  

У Шпанији су на снази ношење маске на отвореном и држање физичког одстојања од
метар и по. Међутим, многи грађани су се опустили због брзе кампање вакцинације
против коронавируса.

  
  

Cerca de 25.000 personas se reúnen en un macrobotellón en la Complutense de Madrid.
  
  La policía madrileña se queja de que nadie les avisó de la fiesta ni tuvieron información previa
para organizar el correspondiente operativo. https://t.co/8hFmTSIdm1

  — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 18, 2021    

У тој земљи је потпуно вакцинисано више од три четвртине од 47 милиона становника.

  

У Шпанији су од почетка епидемије коронавируса умрле 85.783 особе, док је заражено
4,9 милиона.

  

(Бета)
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