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 Шпански парламент данас је изгласао продужење ванредног стања до 21. јуна.

  

  Прекинуто тродневно затишје: Шпанија регистровала нови смртни случај у вези са
коронавирусом   

Ово је последњи пут да се продужује та мера, уведена на захтев премијера Педра
Санчеза, ради борбе против пандемије коронавируса.

  

Посланици су одобрили продужење са 177 гласова за, 155 против и 18 уздржаних.

  

Прекинуто тродневно затишје: Шпанија регистровала нови смртни случај у вези са
коронавирусом

  

Санчез, који нема апсолутну већину у парламенту, осигурао је гласове више мањих
странака да би могло да се усвоји ово продужење, упркос оштрих критика десне
опозиције.

  

Ванредно стање уведено је 14. марта када се епидемија појавила у Шпанији и
продужавано је пет пута да би могло да се примене рестриктивне мере медју најстрожим
на свету, које су касније ублажаване у етапама и по регионима.
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Иако се пандемија смирује у Шпанији влада сматра да је важно да се задржи ванредно
стање да би се контролисало ублажавање мера које треба да се постепено укидају до
краја јуна, почетка јула, у земљи у којој је од корона вируса умрло више од 27.000 људи.

  

Мера ће бити укинута 21. јуна и Санчез се нада да ће слобода кретања бити враћена у
земљи до 1. јула, када предвидја да отвори границе за стране туристе.

  

Премијер је рекао да је превазидјен најгори део пандемије, и рекао да неће тражити
даља продужења. Он је рекао да ће влада идуће недеље усвојити процедуре за случај
поновног избијања епидемије када већина рестрикција буде укинута.

  

Опозиција оптужује премијера да злоупотребљава ванредно стање да би суспендовао
личне слободе.

  

Правдајући најстроже мере изолације на Западу Санчез каже да је било неопходно да
се заустави практично све да би се зауставило ширење вируса.

  

"То је било страшно тешко али такође и страшно ефикасно", рекао је он и указао да два
дана министарство здравља није забележило ниједан смртни случај.

  

У Шпанији је од коронавируса умрло 27.128 људи а заражено је нешто преко 240.000
људи.

  

(Бета-АФП)
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