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 Премијер Израела Бењамин Нетањаху изјавио је да је та земља поново усред великог
ширења заразе коронавирусом јер је број активних случајева премашио 10.000 први пут
од почетка пандемије ковида 19.

  

  Министарство здравља је навело да је тачан број активних случајева да је тачно 10.060
случајева активно, укључујући 566 забележених од поноћи, преносе израелски медији.   

Претходно је 15. априла забележено 9.808 активних инфекција. Медју активним
случајевима 77 људи је у озбиљно стању, укључујући 27 на респираторима.

  

Од 28.055 људи заражених од почетка епидемије у Израелу 17.699 се опоравило, а 326
је преминуло. У четвртак је тестирано рекордних 24.732 људи и потврдјено 1.130 нових
случајева, највише у једном дану.

  

Нетањаху је навео да су данас ступиле на снагу нове рестрикције неопходне да се
ширење заразе заустави и позвао Израелце да се придржавају мера физичког
дистанцирања и обавезног ношења заштитних маски на јавним местима.

  

"Знам да ношење маске иритира све нас на израелској врућини у јулу али избора нема",
рекао је 70-годишњи изралески лидер и позвао Израелце да се клоне посета старијим
члановима породице и онима који су у високоризичним групама.
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Министар здравља Јули Еделштјан изјавио је да би са медицинске тачке гледишта
Израел поново требало да се затвори али да је влада такође фокусирана на економске
последице.

  

Пошто је број новозаражених у мају опао на двоцифрен број захваљујући читавим
недељама рестрикција у јуну је све више нових инфекција после отварања школа и
економије.

  

Данас је ступило на снагу ограничење на јавна окупљања и на већини догадјаја на
затвореном не сме бити више од 20 људи, али синагоге, сале за прославе, клубови и
барови могу да приме и до 50 особа. "Изазов није једноставан, битка ће потрајати",
рекао је Нетањаху најављујући нове мере.

  

(Бета)
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