
АФП: У свету више од 11 милиона оболелих од коронавируса
субота, 04 јул 2020 18:16

Пандемија новог корона вируса усмртила је најмање 526.663 људи широм света откако је
канцеларија СЗО у Кини пријавила појаву те болести крајем децембра, наводи се у
извештају који је агенција АФП саставила на основу званичних извора данас у 11:00
ГМТ.

  

  

У 196 земаља и територија од почетка пандемије званично је дијагностиковано више од
11.103.630 случајева инфекције, од којих се најмање 5.715.100 сматра излеченима.

  

Тај број дијагностикованих случајева, међутим, само одражава део стварног броја
инфицираних. Неке земље тестирају само тешке случајеве, друге користе тестирање
ради праћења, а многе сиромашне земље имају само ограничен капацитет за тестирање.

  

Сједињене Државе које су забележиле своју прву смрт повезану са корона вирусом
почетком фебруара, најтеже су у свету погођене по броју смртних случајева и
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инфекција: 129.437 умрлих и 2.795.163 заражених. Најмање 790.404 особе проглашене
су излеченима.

  

После САД, најугроженији су Бразил (63.174 смртни случај и 1.539.081 заражен), Велика
Британија (44.131 умро, 2.842.760 заражених), Италија (34.833 умрла, 241.184 заражена)
и Француска (29.893 мртва и 203.367 заражених).

  

Кина (без територија Хонг Конга и Макаа) званично има 83.545 случајева (три нова
између петка и суботе), укључујући 4.634 смртних случајева (нема нових) и 78.509
излечених.

  

Европа је у суботу у 11:00 ГМТ имала 198,878 умрлих и 2,706,195 заражених, Сједињене
Америчке Државе и Канада 138,147 умрлих (2. 900.189 заражених), Латинска Америка и
Кариби 124,327 смртних случајева (2,804,894 заражених), Азија 36.998 умрлих (1.431.419
заражених), Блиски Исток 17.289 умрлих (801.681 заражен), Африка 10.891 умрли
(449.376 заражених) и Океанија 133 умрла (9.882 заражена).

  

Ова процена АФП је састављена на основу података које су дописништва АФП-а
прикупила од надлежних државних органа и на основу информација Светске
здравствене организације (СЗО).

  

(Бета, АФП)
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