
У Француској 231 нова жртва коронавируса, укупно 1.331; У последња 24 сата у Немачкој забележен до сада највећи број умрлих (50) и заражених (4.995)
четвртак, 26 март 2020 20:31

 ПАРИЗ, БЕРЛИН, ЛОНДОН, АНКАРА, БЕРН - Француске здравствене службе су
евидентирале су јуче 231 жртву Цовид-19, укупно 1.331.

  Пораст броја преминулих од 21 одсто заправо показује пад смртности у поређењу са
претходна два дана, преноси Ројтерс.   

Званичници упозоравају да се саопштења издају само на основу информација из
болница и да ће, када ускоро буду познати подаци из домова за стара лица, доћи до
раста стопе смртности.

  

Према подацима Жерома Саломона, директора Агенције за јавно здравље, број
оболелих је порастао за 13 одсто и износи 25.233.

  

Саломон је упозорио да је 2.827 људи у тешком стању, на респиратору.

  

Након обуставе летова, Москва затвара ресторане и продавнице
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Све продавнице сем пекара биће затворене од 28. марта до 5. априла, а та уредба се не
односи на апотеке које ће остати отворене, наводи се у данас објављеној уредби
градоначелника Москве Сергеја Собјанина.

  

"Од 28. марта до 5. априла 2020. године све малопродајне трговине биће привремено
затворене, осим апотека и продавница које продају намирнице и основне потрепштине,
као и продавнице које се баве доставом потрепштина", наводи се у уредби, преноси
Тасс.

  

Уредбом су обухваћени сви ресторани и кафићи, бифеи, али и јавне површине и
паркови, попут парка Горки. Затворени ће бити и козметички и салони за улепшавање,
као и сауне, спа центри и салони за масажу.

  

Собјанин је на свом блогу написао да ће ове мере отежати свакодневни живот у Москви,
али да су неопходне да би се успорило ширење новог корона вируса.

  

"Морамо привремено да забранимо рад свих служби које подразумевају лично
присуство. Ове мере не укључују медицинске и службе за рехабилитацију, банке и
осигуравајућа друштва, службе за комуникацију и сахране.

  

У Москви је до данас од вируаа Цовид-19 оболело 546 особа, од чега 136 у последња 24
сата, док је у Русији укупан број оболелих 840

  

Швајцарска има већу стопу инфекције од Италије

  

Швајцарска има већу стопу инфекције корона вирусом него Италија, те на 10.000
становника тренутно дође 12,4 заражених, али је, кад је реч о смртним исходима,
ситуација много боља него у Италији.

  

Према актуелним званичним подацима, тренутно је у Швајцарској инфицирано корона
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вирусом 11.028 особа, а умрле су 154 особе.

  

У Италији стопа инфекције износи 11,4 оболелих по 10.000 становника, у Шпанији 8,5 и
Немачкој 3,9.

  

Већу стопу инфекције од Швајцарске, на основу малог броја и концентрације становника
на пар центара, имају само Луксембург и Исланд.

  

Међутим, треба додати да стопа инфекције зависи и од тога колико се тестова спроводи
у којој земљи.

  

Код великог броја тестова аутоматски се повећава стопа инфекције.

  

У Швајцарској је, према Савезној служби за здравство, спроведено више од 50.000
тестова.

  

Немачка: До сада највећи раст нових инфекција

  

У Немачкој је, у последња 24 сата, забележен до сада највећи раст нових инфекција,
потврђује Роберт Кох институт.

  

Број инфицираних корона вирусом у Немачкој је, према подацима Роберт Кох института,
у року од само једног дана порастао за 4.995 на 36.508.

  

Такође и број умрлих је порастао за још 50, на 198. То је највећи раст до сада у року од
24 сата, истиче Роберт Кох институт.
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  Према подацима Џон Хопкинс универзитета број инфицираних је порастао на више од37.000, а број умрлих достигао је у Немачкој 206.  Још 28 смртних случајева у Енглеској од корона вируса  У Великој Британији забележено је још 28 смртних случајева услед корона вируса,саопштиле су здравствене власти.  Тиме је укупан број смртних случајева услед инфекције вирусом COVID-19 повећан на414, преноси Ројтерс  Турска: Преминуло 59 особа, више од 2.400 заражених  Број преминулих од последица корона вируса у Турској порастао је данас за 15 и садаизноси 59, изјавио је министар здравља те земље Фахретин Коча.  Коча је на Твитеру објавио да се број заражених повећао за 561, што значи да су у тојземљи укупно 2.433 особе оболеле од корона вируса, преноси Ројтерс.  У Аустрији 6.398 инфицираних, умрлих 49  У Аустрији је, према послеподневним подацима Министарства здравља, актуелно 6.398лица инфицирано корона вирусом.  Број умрлих услед инфекције коронавирусом порастао је на 49, а број тестираних на35.995.  Посматрано по покрајинама Тирол је са 1.623 инфицираних главно жариште, а затимследи Горња Аустрија са 1.054.  Одмах потом следи Доња Аустрија са 873, Беч 825, Штајерска 699, Салцбург 591,Форарлберг 435, Корушка 183, Бургенланд 115.  Укупно је 547 инфицираних хоспитализовано, а 96 је на интензивној нези.  Истовремено до сада је 112 особа излечено, при чему се указује да код ове бројке још нефункционише у потпуности систем пријављивања.  У Бугарској 243 потврђена случаја Covid-19  Број потврђених случајева Covid-19 у Бугарској износи 243, саопштио је јутрос начелниккризног штаба, генерал-мајор Венцисал Мутафшијски током редовног брифинга зановинаре.  Од јучерашњег поподневног брифинга евидентиран је један нови случај, а оболелих имау 18 од укупно 28 региона.  Начелник Мутафшијски је најавио да ће кризни штаб предложити министру здравља дасе двонедељне рестриктивне мере које су ступиле на снагу 13. марта продуже до 12.априла.  Мутафшијски је изјавио да би врхунац епидемије могао да буде мањег интензитета одочекиваног, као и да је здравствени систем у стању да се избори са тим.  Албанија: У последња 24 сата 28 нових случајева, укупно 174  Албанско Министарство здравља саопштило је данас да је у последња 24 сата у тојземљи забележено 28 нових случајева, чиме је укупан број оболелих повећан на 174.  Министарка Еугена Томини рекла је да је међу новооболелима четворо деце, преносиАТА и наводи да је број смртних случајева у тој земљи порастао на шест.  Од 73 особе које су хоспитализоване, троје је на интензивној нези, а две особе су нареспираторима.  У Тирани су оболеле 102 особе.  Број заражених у Холандији порастао за 16 одсто, сада 7.431  Број потврђених случајева корона вируса у Холандији порастао је за 1.019, или 16 одсто,на 7.431, саопштиле су у здравствене власти те земље.  Холандски национални институт за здравље (РИВМ) навео је јуче у свом свакодневномизвештају о епидемији да у тој земљи има 78 нових смртних случајева регистрованихпротеклог дана, укупно 434, преноси Ројтерс.  "Број пацијената у болници и број смртних случајева расте спорије него него што би билоочекивано да нису предузете мере (за успоравање ширења вируса)", саопштено је изРИВМ-а.  Ово би евентуално могло указати на мере које су имале утицај на брзину ширења вируса,што ће моћи са сигурношћу да се каже до краја ове недеље, наводи се у саопштењу.  Холандска влада увела је средином марта мере држања раздаљине, затварања школа изабрану јавног окупљања.  Број заражених у Ломбардији порастао за око 2.500  Број заражених корона вирусом у северном делу Италије Ломбардији, у којој се налазииталијански финансијски центар Милано, повећан је данас за око 2.500 људи, изјавио јерегионални гувернер Атилио Фонтана.  "Нажалост, данашњи бројеви нису добри. Постоји стрми пораст у односу на претходнедане", рекао је Фонтана новинарима и додао да прелиминарне цифре показују да јеукупан број случајева на овом подручју у једном дану порастао за око 2.500, пренео јеРојтерс.  Јуче је број заражених у Ломбардији порастао за 1.643 на 32.346.  (Танјуг-Фонет)  
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