
Амбасадор Кине у Лондону: Ове зиме у САД више од 19 милиона људи је добило грип, од кога је умрло око 10 хиљада - то је много озбиљнија зараза од коронавируса
четвртак, 06 фебруар 2020 21:49

Кинески амбасадор у Лондону Лиу Сјаоминг оценио је данас да је Велика Британија
"претерано реаговала" саветујући својим држављанима да напусте Кину.

  

  

"Надам се да ће британска влада имати објективан и промишљени приступ према
збивањима у Кини", рекао је Лиу новинарима и додао да није потребна "претерана
реакција" и да не би требало да буде "такве панике".

  

Британске власти затражиле су пре два дана од својих држављана који су у Кини, да,
због ширења вирусне упале плуће, напусте ту земљу уколико су у могућности.

  

"Требало би да се међусобно подржавамо, а не да једни слабе напоре других", рекао је
кинески амбасадор и додао да је болест могуће ставити под контролу, да је излечива и
да може да се избегне.

  

Луи је подсетио да се Велика Британија ангажовала да следи упутства Светске
здравствене организације која је затражила "разуман одговор" на појаву новог вируса.

  

У Великој Британији је данас потврђен трећи случај заразе. Више од 28.000 људи
заражено је новим коронавирусом у Кини. Умрло је више од 560, што је стопа смртности
од око два одсто.
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За сада је стопа смртности мања него што је била од САРС-а (тешког акутног
респираторног синдрома) од којег су у свету 2002-2003. умрле 774 особе.

  

Лиу је рекао да је само у САД ове зиме "више од 19 милиона људи добило грип од којег
је умрло око 10.000 људи".

  

"То је много озбиљнија зараза од коронавируса", рекао је кинески амбасадор у Лондону.

  

(Бета)
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