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 МАДРИД, БЕРЛИН - Шпанија је са 3.434 смртна случаја престигла Кину по броју жртава
и тренутно је друга земља у свету по тој неславној статистици, иза Италије, саопштило је
данас шпанско Министарство здравља.

  У Кини је од вируса Covid-19 умрло 3.287 особа, а у Италији 6.820, преноси шпански Ел
паис.   

За само 24 сата у Шпанији је умрло 738 особа, што је за 27 одсто више него јуче, а
заражено је укупно 47.610 особа.

  

Влада Шпаније нада се да ће до краја недеље ефекти изолације почети да дају
резултате, а данас поподне Конгрес би требало да одлучи да ли да продужи ванредно
стање до 11. априла.

  

Министар унутрашњих послова Фернандо Гранде Марласка рекао је да је убеђен да ће
до тада неке мере моћи да се ублаже, али да је још прерано размишљати о томе.
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Расте број заражених и преминулих од короне у Немачкој

  

Број потврђених случајева корона вируса у Немачкој порастао је на 31.554, а 149 особа је
умрло од те болести.

  

Како показују подаци Института за здравље РКИ, број заражених порастао је за 4.191, а
преминулих за 36, преноси Ројтерс.

  

Немачка је преузела неке пацијенте из Француске и Италије на лечење од корона
вируса.

  

Хиљаду пацијената на интензивној нези

  

У немачким болницама се тренутно налази око хиљаду оболелих од корона вируса на
интензивној нези, подаци су које је Друштво немачких болница ДКГ изнело данас.

  

У кућним условима лечи се око 4.000 пацијената којима је потребна нега, рекао је
председник Гералд Гас.

  

Он је у изјави медијима казао да се наредних дана очекује значајан раст броја
инфицираних.

  

"Полазим од тога да ћемо крајем ове недеље морати рачунати са око 70.000
регистрованих случајева", казао је Гас.

  

У Аустрији 5.282 инфицираних, 30 смртних случаја
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У Аустрији је тренутно позитивно на корона вирус тестирано 5.282 особе, показују
јутрошњи подаци Министарства здравља.
  Као што стално расте број инфицираних, тако је порастао и број умрлих лица
инфицираних корона вирусом, на 30. Од избијања епидемије корона вирусом у Аустрији
спроведено је 32.407 тестова.

  

Посматрано по покрајинама Тирол је и даље на првом месту по броју инфицираних са
1.338.

  

Затим следи Горња Аустрија са 860, Доња Аустрија 691, Беч 678, Штајерска 585,
Салцбург 493, Форарлберг 404, Корушка 145 и Бургенланд 88.

  

Белгија: Наставља се пораст броја заражених

  

Само у последњем дану Белгија бележи 56 смртних случајева и 262 нова потврђена
случаја инфекције корона вируса.

  

Укупан број заражених од почетка епидемије COVID19 у Белгији је 4937, а преминулих
175.

  

Подовом најновијег податка о 56 случајева у Федералном кризном центру за јавно
здравље кажу да се сви ти случајеви нису догодили у једном дану, већ је у питању
кашњење процедура за пријаву и кашњење извештаја из болница.

  

Белгијски Центар за јавно здравље, иначе, своје дневне извештаје о стању у земљи
почиње позитивним информацијама о броју отпушених из болница, па је тако у последња
24 сата 115 пацијената излечено и отпуштено из болница.
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Истовремено примљене су 434 заражене особе тако да је број хоспитализованих
премашио 2000.

  

Здравствене власти у Белгији оцењују да наставак раста заражених показује да још није
наступио врхунац епидемије у тој земљи.

  

Подсећа се на важност хигијене и мера које су уведене у циљу сузбијана епидемије.

  

"Добра хигијена остаје невероватно важна. То је много корисније од ношења маски на
улици", наводе у Центру за јавно здравље.

  

(Танјуг)
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