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ЖЕНЕВА - У последња 24 сата у свету је евидентирано око 214.000 нових случајева
ковида-19, па укупан бројн оболелих на данашњи дан износи 20,16 милиона, саопштено
је из Светске здравствене организације(СЗО).

  

  

ТАС С извештава да је од ковида-19 до сада умрло 737.417 људи на свету, 4.835 само у
последња 24 сата.

  

У Шпанији расте број новооболелих

  

МАДРИД - У Шпанији је потврђено нових 2.935 случајева корона вируса, што је велики
скок у односу на претходни дан када је регистровано 1.690 нових случајева, саопштило
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је шпанско Министарство здравља.

  

Наведено је и да је у последњих седам дана преминуло 70 особа, чиме је укупан број
преминулих порастао на 28.605, преноси Ројтерс.

  

Украјина: Пораст броја новозаражених корона вирусом

  

КИЈЕВ - Број новозаражених од корона вируса у Украјини порастао је у протекла 24
часа за 1.592 на укупно 86.140, саопштио је данас Савет за националну безбедност и
одбрану Украјине

  

То је повећање од 11 одсто у односу на јучерашњи дан, навео је Савет, пренео је ТАС С.

  

У Ирану још 2.625 заражених и 174 умрла од короне

  

ТЕХЕРАН - У Ирану су још 174 особе умрле од корона вируса, а потврђено је 2.625 нових
случајева инфекције, саопштило је министарство здравља те земље.

  

Укупан број умрлих од почетка пандемије корона вируса премашио је 19.000, а заражене
су 336.324 особе, преноси Ројтерс.

  

Индонезија: Вирус активан, више од 2.000 новооблелих

  

ЏАКАРТА - Индонежанске власти саопштиле су данас да је су протекла 24 сата
регистровано 2.098 нових случајева ковида-19, па укупан број до сада потврђених
случајева износи 132.816.
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Ројтерс извештава да је протеклог дана 65 ковид пацијената изгубило борбу са болешћу
и да се укупан број умрлих попео на 5.968.

  

У Украјини рекордан број новозаражених корона вирусом 1.592

  

КИЈЕВ - Украјина је забележила рекорд у броју новооболелих од корона вируса, пошто
су у претходна 24 сата потврђена 1.592 случаја корона вируса.

  

Број инфекција нагло је порастао у Украјини у у последња два месеца када су власти
ублажиле поједине рестриктивне мере и омогућиле поновно отварање кафића и цркава,
као и рад и јавног превоза.

  

На Филипинима још 4.000 заражених корона вирусом

  

МАНИЛА - Министарство здравља Филипина саопштило је данас да је потврђено још
4.000 случајева инфекције корона вирусом, а да су од последица те болести умрле још 23
особе.

  

Укупан број инфицираних на Филипинима је 147.526, што је највише у југоисточној Азији,
а укупан број умрлих од корона вируса је 2.426, преноси Ројтерс.

  

У Аустрији 155 новозаражених

  

БЕЧ - У Аустрији је у последња 24 сата регистровано 155 нових случајева заразе корона
вирусом.

  

Од тог броја 41 је забележен у Бечу, а затим следе Тирол са 27, Горња Аустрија са 23 и
Доња Аустрија са 22.
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У Хонгконгу 69 нових случајева корона вируса

  

ХОНГКОНГ - Хонгконг је данас потрвдио 69 нових случајева корона вируса, од којих су
65 случајеви пренети локално.

  

То је незнатан пораст у односу на претходни дан, када су пријављена 62 случаја
инфекције, преноси Ројтерс.

  

У Јужној Кореји 56 нових случајева корона вируса

  

СЕУЛ - Јужна Кореја је пријавила 56 нових случајева корона вируса, од којих је 46 у
густо насељеном делу Сеула.

  

Два нова случаја инфекције потврђена су и у луци Бусан, на југу земље, која је други по
величини град у Јужној Кореји, преноси АП.

  

У Русији још 5.057 случајева корона вируса

  

МОСКВА - У Русији је број потврђених случајева корона вируса повећан за 5.057, а
укупан број инфицираних је 907.758, саопштено је данас у Москви.

  

Од корона вируса умрле су још 124 особе, а од почетка пандемије умрле су укупно 15.384
особе, преноси агенција ТАС С .

  

У Кини 19 нових случајева корона вируса
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ШАНГАЈ - Кина је данас пријавила 19 нових случајева корона вируса, што је мање него
претходног дана, када је било 25 случајева инфекције.

  

Од новозаражених, 11 случајева је увезено, док их је претходног дана било 16, преноси
Ројтерс.

  

ЦДЦ: У САД још 55.540 нових случајева корона вируса

  

ВАШИНГТОН - Амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) саопштио је
јуче да је у САД број заражених вирусом корона повећан за 55.540, на укупно 5.119.711
од почетка пандемије.

  

Број умрлих за 24 сата порастао је за 1.244, на 163.651, преноси Ројтерс.

  

У Бразилу 55.000 новооболелих и 1.175 преминулих

  

РИО ДЕ ЖАНЕИРО - У Бразилу је у среду регистровано 55.155 нових случајева корона
вируса и преминуло је још 1.175 људи.

  

Од почетка епидемије у Бразилу је заражено више од 3,1 милион људи, а преминула је
104.201 особа, саопштило је министарство здравља, преноси Ројтерс.

  

Индија:Нови рекорд у броју новозаражених,укупно скоро 2,4 мил

  

ЊУ ДЕЛХИ - Индија је пријавила још један рекордни пораст новозаражених корона
вирусом, пошто је у протекла 24 сата потврђено још 66.999 случајева инфекције.
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Укупан број инфицираних у Индији с ада је готово 2,4 милиона, преноси Ројтерс податке
индијског министарства здравља.

  

Ун Џ. Хопкинс: У САД више од 165.000 умрлих од ЦОВИД-19

  

ВАШИНГТОН - У САД има најмање 5.171.343 потврђена случаја коронавируса, а најмање
165.328 људи је умрло од последица те инфекције, показују подаци Универзитета "Џон
Хопкинс".

  

Укупни број инфицираних и умрлих укључује случајеве из свих 50 савезних држава,
дистрикта Колумбија и других територија САД, као и случајеве повратка у земљу,
преноси ЦНН.

  

Перу претекао Мексико по броју заражених короном

  

ЛИМА - У Перуу је потврђено још 8.875 случајева ЦОВИД-19, а укупан број заражених
људи у земљи достигао је 498.555, саопштило је министарство здравља.

  

Перу је сада на шестом месту у свету по броју заражених корона вирусом и претекао је
Мексико, који, према последњим подацима, има 498.380 инифицираних

  

Немачка: Број новозаражених наставља да расте - 1.445

  

БЕРЛИН - У Немачкој број заражених корона вирусом и даље расте.

  

Број потврђених случајева инфекције повећан је за 1.445 - на 219.964, показују данашњи
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подаци Института Роберт Кох.

  

Мексико: Близу пола милиона заражених, готово 55.000 умрлих

  

МЕКСИКО СИТИ - Мексичко министарство здравља саопштило је да је у тој земљи
потврђено 5.588 нових случајева корона вируса и да је још 737 људи умрло од последица
те инфекције.

  

Укупан број инфицираних у Мексику сада је 498.380, а од почетка пандемије корона
вируса умрло је 54.666 људи, преноси Ројтерс.

  

(Танјуг) 
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