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Број заражених коронавирусом у Кини достигао је 44.653, а број умрлих од последица
заразе коронавирусом, званичног назива Цовид-19, попео се на 1.113, саопштиле су
власти у Пекингу, јавља Ројтерс.

  

  

У последња 24 сата од коронавируса је умрло 97 особа и забележено нових 2.015
случајева заразе, подаци су кинеске Националне комисије за здравље.

  

Кинески епидемиолози сматрају да би епидемија коронавируса у тој земљи могла бити
зауздана до априла.

  

Број умрлих и новооболелих у провинцији Хубеи, епицентру епидемије која је практично
потпуно изолована од остатка света, у уторак је износио 94 умрлих те 1.068 нових
случајева болести, што је мање од преко 3.000 новооболелих, колико је забележено 4.
фебруара, и најниже од 31. јануара, када је забележено 1.347 нових случајева заразе.
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РСЕ преноси да се укупан број смртних случајева у Кини толико попео да је Светска
здравствена организација нову болест, којој је у уторак дала званично име Цовид-19,
прогласила потенцијално већом претњом од тероризма.

  

"Свет се мора пробудити и односити се према овоме непријатељу као према
непријатељу број 1", рекао је директор СЗО Тедрос Адханон Гебрејесус, најавивши да би
прва вакцина могла бити доступна за 18 месеци.

  

Главни саветник кинеске владе по питању епидемије коронавируса, епидемиолог који је
одиграо улогу у сузбијању епидемије САРС 2003. године, нагласио је да број нових
случајева заразе у неким провинцијама пада и прогнозирао да ће епидемија у овом
месецу достићи врхунац.

  

На крузеру "Дајмонд принцес" у Јапану још 39 људи било је позитивно на тесту вируса
корона, чиме је укупан број заражених порастао на 175, а међу њима је и један официр у
карантину, саопштило је Министарство здравља, јавља Ројтерс. Брод је стављен у
карантин на две недеље по доласку у Јокохаму, јужно од Токија, 3. фебруара, након што
је један човек који се искрцао у Хонгконгу добио дијагнозу да је заражен.

  

Међу новим случајевима заразе су 29 путника и 10 чланова посаде. На крузеру се налази
око 3.700 људи. Брод има посаду од 1.100 особа, а путнички капацитет му је 2.670 људи.

  

Министар здравља Кацунобу Като рекао је да су четири особе у тешком стању. Десет
нових оболелих су Јапанци, а остали су из 11 земаља.

  

Људе који су позитивни на тесту пребацују са брода у болницу.

  

(Фонет)
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