
АФП: Најмање 1.093.624 жртве коронавируса у свету, више од 38 милиона заражених
четвртак, 15 октобар 2020 16:32

Најмање 1.093.624 особе су до данас умрле у свету од корона вируса, више од 38.571.770
је заражено, док се најмање 26.662.700 опоравило од болести, најновији су подаци које
је прикупила агенција Франс прес.

  

  

Број заражених не представља праву слику пандемије пошто неке земље тестирају само
теже оболеле, неке користе тестирање за праћење вируса, док велики број сиромашних
држава има ограничене капацитете за тестирање.

  

У среду је широм света регистровано 5.948 умрлих, а новозаражених је 365.249. Земље
са највише умрлих су САД са 794 жртве, Бразил са 749 и Индија 680 жртава.

  

САД су најпогодјенија земља пандемијом корона вируса са 216.904 жртве и 7.917.189
заражених, подаци су Универзитета "Џонс Хопкинс". Најмање 3.155.794 особе се
опоравило од болести.
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После САД, по тежини последица пандемије следе Бразил са 151.747 умрлих и 5.140.863
заражена, Индија са 111.266 умрлих и 7.307.097 заражених, Мексико са 84.898 умрлих и
829.396 заражених и Велика Британија са 43.155 жртава и 654.644 заражена.

  

Медју тешко погодјеним земљама су Перу где има највише умрлих у односу на број
становника, 102 на 100.000 становника, потом Белгија (89), Боливија (72), Шпанија (71).

  

Кина, без територије Хонгконга и Макаа, има 85.622 заражене особе, укључујући 11
новоинфицираних, 4.634 жртве и 80.748 опорављених.

  

Латинска Америка и Кариби имају 373.930 умрлих и 10.258.546 заражених, Европа има
245.948 умрлих и 6.882.373 заражена, САД и Канада 226.566 умрлих и 8.106.148
заражених, Азија има 155.781 умрлог и 9.436.577 заражених, на Блиском истоку је
51.566 умрлих и 2.249.650 заражених, Африка има 38.832 умрла и 1.605.588 заражених,
а Океанија 1.001 умрлог и 32.890 заражених.

  

Франс прес је дошао до ових података од националних здравствених служби и Светске
здравствене организације. Агенција напомиње да дневни подаци могу да не одговарају
подацима објављеним претходног дана зато што власти врше корекције података или
касне са њиховим објављивањем.

  

(Бета)
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