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 БЕРЛИН - Број заражених новим коронавирусом у Немачкој порастао је на 61.913, док
су укупно 583 особе преминуле, саопштио је данас Институт за заразне болести Роберт
Кох.

   У претходна 24 сата од последица коронавируса преминуло је 128 особа, пренео је
Ројтерс.   

Пик епидемије у јуну 

  

У Немачкој би пик епидемије корона вируса могао бити достигнут тек у јуну. То су
израчунали научници Јоханес Гутенберг универзитета у Мајнцу и Универзитета
Хамбург.

  

На врхунцу вирус корона кризе могло би у исто време оболети око 1,3 милиона људи,
тврде научници. Са крајем епидемије у Немачкој рачунају тек у августу.

  

Министри унутрашњих послова савезне државе и покрајина, на телефонској
конференцији, усагласили су се да ограничења слободе кретања и контаката треба да
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остану на снази.

  

Они су, како је саопштила влада покрајине Тирингије, истакли да се те мере морају
доследно примењивати.

  

Председавајући конференције министара унутрашњих послова, министар унутрашњих
послова Тирингије Георг Мајер, указао је да предузете мере тек треба да почну да
делују.

  

Још увек нема поузданих бројку да ли и како делују и због тога укидање у овом тренутку
не долази у обзир, поручио је Мајер.

  

 Од понедељка прошле недеље у Аустрији су забрањени контакти више од двоје људи на
јавном простору.

  

Министар унутрашњих послова Немачке Хорст Зехофер апеловао је на грађане да се
придржавају тих мера, јер оне спашавају животе.

  

У поређењу са претходним даном, број заражених је порастао за 4.615.

  

У Аустрији број инфицираних 9.974, број мртвих повећан за 21

  

У Аустрији је до сада позитивно на инфекцију вирусом корона тестирано 9.974 особа,
што је раст од 567 новоинфицираних у протекла 24 сата, саопштило је данас после
подне Министарство здравља.

  

Покрајина Тирол је и даље жариште инфекције са 2.323 заражених лица, затим следи
Горња Аустрија са 1.616, Доња Аустрија са 1.596, Беч са 1.378, Штајерска са 1.049,
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Салцбург са 911, Форарлберг са 646, Корушка са 273 и Бургенланд (Градишће) са 182.

  

Док је стопа раста новоинфицираних 0пала, број мртвих стално расте.

  

До сада је умрло 129 особе инфициране вирусом корона, што је за 21 више него пре 24
сата.

  

Истовремено порастао је и број хоспитализованих лица на 1.100, од којих је 198 на
интензивној нези.

  

Добра вест је да је 1.095 особа излечена од избијања епидемије вируса корона на тлу
Аустрије, крајаем фебруара.

  

Тирол жариште инфекције?

  

У аустријској покрајини Тирол, жаришту инфекције коронавируса у Аустрији, први пут је
број инфицираних у опадању.

  

Док је у понедељак пре подне број инфицираних био на 1.984, 24 сата касније он је пао
на 1.914, произилази из саопштења покрајине.

  

Разлог је у томе што је број оних који дневно оздраве, у међувремену, претекао број
новоинфицираних.

  

У понедељак је 270 особа вођено као оздрављено, а јутрос се тај број повећао на 387.
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То значи да је у протекла 24 сата Тирол забележио 53 нове инфекције и истовремено
117 нових оздрављења.

  

  

У покрајини Тирол су се, крајем фебруара, појавила два прва случаја инфекције вируса
корона, а та покрајина нашла се на мети критике због наводног покушаја заташкавања
ширења инфекције у скијашком центру Ишгл, са намером да продуже скијашку сезону.

  

Породиља из избегличког кампа у Грчкој заражена COVID-19

  

Жена која је у једном избегличком кампу смештеном североисточно од Атине недавно на
свет донела бебу, заражена је новим корона вирусом, саопштило је данас грчко
министарство за миграције.
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Како преноси портал “Катимерини”, она је била позитивна на тесту на корона вирус
пошто је у недељу пребачена у једну атинску болницу да би се породила, а тестирањем
је такође утврђено да ни беба ни отац немају COVID-19.

  

Како се наводи, у камп у месту Рицона грчка Национална организација за јавно здравље
упутила је тим који треба да истражи да ли је неименована жена заражена тамо или тек
пошто је напустила камп, као и да евентуално утврди с киме је све она могла бити у
контакту од тренутка када је заражена.

  

Карантин за пет општина на северу Грчке где је критично

  

Пет општина на северу Грчке од вечерас ће бити затворено на две седмице, изјавио је
данас заменик министра за цивилну заштиту за управљање у кризним ситуацијама Никос
Хардалиас.

  

Реч је о оптштинама у Касторији, Орестиди, Несторију, Касанти и Мики, преноси АНА.

  

Како наводи, становници тих области требало би да набаве намирнице за 14 дана,
пошто ће вечерас од 20 часова бити уведен полицијски час, који ће бити окончан 14.
априла у исто време.

  

Према наводима Хардалиаса, ситуација је тамо толико критична у погледу инфекције
корона вирусом да је грађанима забрањено да напуштају своје домове како би помогли
другима.

  

Такође, сахранама могу да присуствују само блиски рођаци преминулог, и то уз држање
дистанце, а кућне љубимце могу да шетају само у близини својих домова.

  

У Великој Британији 1.789 смртних случајева од ЦОВИД-19
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Број смртних случајева од корона вируса у Великој Британији је шокантан и није могуће
предвидети када ће бити врхунац епидемије, изјавио је данас министар Мјакл Гав.

  

"Дубоко узнемирава повећање броја умрлих ", рекао је Гав на прес конференцији пошто
је број преминулих повећан за 27одсто - на 1.789, преноси Ројтерс.

  

Он је указао да се не зна када ће бити врхунац епидемије.

  

"То зависи од понашања свих нас. Можемо одложити тај врх и изравнати криву нашим
акцијама", истакао је Гав.

  

Британија: Сваки четврти лекар у самоизолацији или заражен

  

Управник Краљевског лекарског колеџа Ендру Годар изјавио је данас да се сваки
четврти лекар у здравственом систему Велике Британије налази у самоизолацији или је
заражен корона вирусом.

  

Годар је рекао да су јединице интензивне неге у неким болницама достигле свој лимит,
преноси Гардијан.

  

Он је, међутим, истакао да већина лекара који су у кућној самоизолацији није нужно и
заражена корона вирусом.

  

Британска влада се нашла на удару критике због недостатка заштитне опреме за
здравствене раднике који лече оболеле од корона вируса, подсећа РТС.
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Недостају им маске, заштита за очи, као и друга основна медицинска средства.

  

Победила корону у 101. години

  

Оздравила је Холанђанка стара 101 годину, а која се заразила корона вирусом пре
десетак дана и пружила трачак наде у борби против пошасти која је захватила свет.

  

Старица, чије име није објављено, примљена је пре десетак дана у болницу поред
Ротердама с тешкоћама у дисању. Тест је показао да је позитивна на корона вирус.

  

Од тада је била у изолацији, али сада може да напусти болницу.

  

Стогодишњакиња живи сама, а кући ће се вратити кад се одмори у старачком дому,
објавила је болница.

  

"Она је снажна госпођа и лепо је видети да слуша здравствене савете, попут кијања у
лакат. Чак ме упозорила да држим удаљеност", рекао је пулмолог Сунил Рамлал,
преносе агенције.

  

Први смртни случај од корона вируса у Словачкој

  

У Словачкој је данас пријављен први смртни случај од последица корона вируса,
саопштио је Национални здравствени информативни центар.

  

Како преноси Ројтерс, Словачка је до сада пријавила 363 случаја корона вируса.
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Словачка је забранила међународна путовања у покушају да обузда ширење епидемије,
затворила школе и већину радњи и увела обавезно ношење заштитних маски изван куће.

  

Холандија: Отворени кафићи који продају марихуану и хашиш

  

Док се већина Холанђана бори са блокадом земље због корона вируса, пушачи
марихуане примили су добру вест да су кафићи који продају марихуану и хашиш поново
отворени за преузимање наруџбина.

  

Холандска влада је 15. марта, када је увела мере за сузбијање епидемије корона вируса,
наредила да се затворе сва места која продају канабис и хашиш, заједно са секс
клубовима и саунама, пренео је Ројтерс.

  

Ограничено отварање кафеа је дозвољено да би се избегла продаја наркотика на црном
тржишту и обезбедила медицинска марихуана.

  

С обзиром на то да је прописима забрањено окупљање људи, купцима није дозвољено
да остану у кафеима и пуше марихуану.

  

Холандија дозвољава продају мање количине канабиса.

  

Стопа употребе далеко је нижа него у многим другим земљама, наводи Ројтерс.

  

Вилер: Ситуација јаснија после Ускрса

  

Лотар Вилер, директор немачког Института Роберт Кох, изјавио је да је његов
оптимизам у вези са растом броја заражених у Немачкој био оправдан, али је додао да
ће ситуација бити много јаснија након Ускрса.
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Он је, међутим, на конференцији за новинаре рекао и да се у Немачкој очекује пораст
броја умрлих од последица заразе корона вирусом, преноси Ројтерс. Морталитет од
COVID-19 у овој земљи тренутно износи 0,8 одсто.

  

(Танјуг)
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