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Око 85 одсто пријава нових случајева корона вируса у свету је у Европи и САД, док
Светска здравствена организација очекује „значајно“ повећање броја заражех и умрлих
широм света.

  

  

Портпаролка СЗО Маргарет Харис рекла је данас да подаци показују да се 85 одсто
нових случајева пријави у Европи и САД.

  

СЗО данас очекује знатно повећање броја заражених и броја умрлих од последица
корона вируса.

  

По јучерашњим подацима, у свету је било забележено укупно 334.000 случајева корона
вируса.
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Портпаролка Харис је навела да се пандемија „убрзано шири и да ће у данашњим
извештајима бити значајно већи број нових случајева“.

  

Шеф Светске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус јуче је позвао све
земље да „крену у напад“ тестирањем свих случајева и стављањем у карантин њихових
блиских контаката. Према његовој оцени, пандемија коронавируса се убрзава, али њена
путања може бити модификована.

  

Гебрејесус наводи да је требало је 67 дана да број заражених дође до 100.000, 11 дана
да их буде 200.000 и само четири дана да достигне 300.000.

  

Пре два дана СЗО је упозорио да карантин није довољан у борби против новог
коронавируса.

  

Из СЗО-а поручују да морају да постоје јавне здравствене мере како би се избегла
поновна појава вируса, преноси Н1.

  

„Морамо заиста да се фокусирамо на проналажење оних који су болесни, који имају
вирус, како бисмо их изоловали, пронашли њихове контакте и изоловали и њих“, рекао је
Мајк Рајан из  СЗО-а у интервјуу за Би-Би-Си.

  

„Опасност са карантином је та да ако не донесемо одмах снажне здравствене мере,
постоји опасност да ће се болест вратити кад укинемо рестрикције кретања и
карантине“, упозорио је Рајан.

  

(Бета, Н1)
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