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петак, 31 јул 2020 20:28

ЖЕНЕВА - Светска здравствена организација саопштила је да је данас у свету
забележен рекордан пораст броја нових случајева корона вируса - 292.527.

  

  

Највећи скок новозаражених регистрован је у САД, Бразилу, Индији и Јужној Африци,
наводи се у дневном извештају СЗО.

  

БОГОТА - У Колумбији је од корона вируса оболело још 9.965 осба, чиме је укупан број
оболелих порастао на 286.020, саопштило је Министарство здравља те земље.
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  У последња 24 сата преминуло је и 356 особа, односно 9.810 укупно, преноси Тас с.  У Француској још 1.346 новооболелих, највише од априла  ПАРИЗ - У Француској је данас регистровано 1.346 нових случајева корона вируса, штоје највише од краја априла, а преминуло је 11 особа.  Трећи дан заредом Француска бележи више од 1.300 новозаражених, преноси Ројтерс.  Шпанија: Највише заражених од укидања ванредних мера у јуну  МАДРИД - У Шпанији је данас регистровано 1.525 нових случајева корона вируса, што јенајвећи број новозаражених од укидања рестриктивних мера у јуну.  Такође, број нових случајева трећи дан заредом прелази 1.000, преноси Ројтерс.  Француска: Значајно повећање заражених од корона вируса  ПАРИЗ - Здравствене власти у Француској потврдиле су значајно повећање бројаслучајева корона вируса за 54 одсто широм копненог дела Француске у односу напретходну седмицу.  Пораст је приметан код свих старосних група, али је јавна здравствена служба навелада је повећање нарочито забрињавајуће код младих, између 20 и 30 година, пише"Гардијан".  Словачка: Први смртни случај од маја, још 27 заражено  БРАТИСЛАВА - У Словачкој је у последња 24 сата забележен први нови смртни случајод последица ЦОВИД-19 након 15. маја, док је корона вирусом заражено још 27 особа.  Од почетка пандемије корона вирус је у овој земљи потврђен код 2.292 људи, међукојима је 29 пацијента изгубило битку с болешћу, преноси ТАСР.  Први смртни случај од корона вируса у Вијетнаму  ХАНОЈ - Вијетнам је данас потврдио први смртни случај од последица корона вируса,преносе државни медији.  Како наводе, преминуо је старији мушкарац који је био позитиван на корона вирус у ДаНангу, граду у којем се вирус прошле недеље поново појавио после 100 дана, преносиРојтерс.  Русија:5.482 новозаражених, 161 особа умрла, 8.755 оздравило  МОСКВА - Број заражених корона вирусом у Русији увећан је на 839.981, након што је упретходна 24 сата потврђено 5.482 нова случаја, преноси ТАС.  У истом периоду од последица ЦОВИД-19 умрла је још 161 особа, укупно 13.963 одпочетка пандемије.  Рекордан број заражених у Пољској други дан заредом  ВАРШАВА - Пољска је данас, други дан заредом, забележила рекордан број случајевакорона вируса на дневном нивоу, саопштило је Министарство здравља те земље.  У Пољској је данас пријављено још 657 заражених, чиме је укупан број оболелихпорастао на 45.688, преноси Ројтерс.  Нови рекордан број новозаражених после првог таласа  БЕЧ - У Аустрији је, у последња 24 сата, регисрован нови рекордан број новозараженихпосле првог таласа епидемије корона вирусом, који је достигао 175 новооболелих.  Највећи број новозаражених, 78, је забележено у Бечу, 45 у Горњој Аустрији.  Перу: Још 6.809 особа заражено короном, укупно 407.492  БОГОТА - Званичници у Перуу су потврдили да је у претходна 24 сата 6.809 људи у овојземљи тестирано позитивно на корона вирус, чиме је укупан број заражених од почеткапандемије увећан на 407.492.  У Перуу је до сада од последица ЦОВИД-19 преминуло 19.021 људи, док број излечениход ове болести у овом тренутку износи 283.915, преноси ТАС.  Мексико: 7.730 новозаражених, још 639 особа преминуло  МЕКСИКО СИТИ - У Мексику је у претходна 24 сата потврђено 7.730 нових случејевазаразе корона вирусом и још 639 смртних случајева од последица ЦОВИД-19, пренела јеагенција Ројтерс.  Од почетка пандемије ЦОВИД-19 је потврђен код 416.179 људи у Мексику, од чијих јепоследица преминуло 46.000 пацијената.  Кина: Први пут од априла више од 100 новозаражених  ПЕКИНГ - Први пут од априла ове године у Кини је евидентирано више од 100новозаражених корона вирусом и то два дана за редом, наводи се у саопштењуНационалне здравствене комисије (НЗК), известио је ЦНН.  Од укупно 105 новооболелих, њих 102 је локално заражено, а НЗК је евидентирала и 21асимптоматску инфекцију које се не убрајају у потврђене случајеве.  Филипини: Мере у Манили продужене до средине августа  МАНИЛА - Председник Филипина Родриго Дутерте продужио је данас мере уведене уциљу борбе против корона вируса у Манили до средине августа и рекао да ће земљибити дат приоритет приликом набавке вацкине, уколико је Кина прва развије.  На Филипинима је овог месеца забележен највећи дневни пораст броја оболелих ипреминулих од ЦОВИД-19 у Југоисточној Азији, док су болнице и медицински радниципреоптерећени у неким градовима, пише Ројтерс.  У Ирској 85 заражених у последња 24 часа, рекорд од 22.маја  ДАБЛИН - У Ирској је за последња 24 сата регистровано 85 заражених, што предстваљарекордан број нових случајева од 22. маја, саопштило је министарство здравља.  Укупно је оболело 26.027 особа, а преминуло 1.763.  У Индији више од 50.000 заражених у једном дану  ЊУ ДЕЛХИ - Индија је пријавила више од 50.000 заражених у једном дану.  Укупно је оболело скоро 1.600.000 људи, а до сада се опоравило скоро милион, преносиагенција АП.  Број оболелих у Бразилу премашио 2,6 милиона  РИО ДЕ ЖАНЕИРО - У Бразилу је у последња 24 сата од вируса ковид-19 оболело још57.837 особа, а тиме је укупан број оболелих премасио цифру од 2.610.102, показали суподаци бразилског Министарства здравља.  Број оболелих је порастао на 91.263, а тренутно је активно 694.744 случајева, преносиТас с.  (Танјуг)   
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