
Доналд Трамп: Уколико у САД од коронавируса умре између 100 хиљада и 200 хиљада људи, можемо сматрати да смо обавили одличан посао
понедељак, 30 март 2020 13:10

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да би се 100 хиљада мртвих од
последица коронавируса у САД-у могло сматрати "добро обављеним послом", те најавио
одустајање од ранијег плана поновног покретања привредних активности до средине
априла, преносе агенције.

  

  

На конференцији за новинаре у Белој кући, Трамп је казао да је његова администрација
снизила своје раније процене потенцијалних смрти у САД-у од Цовида-19 с претходних
2,2 милиона, и оценио како би, уколико Сједињене Државе успеју да тај број ограниче на
100.000, то значило да је одрађен одличан посао.

  

"Ако бисмо успели задржати ту бројку на речених 100.000, то је ужасан број, можда чак
и на мање...Тако да имамо између 100 и 200 хиљада, онда смо сви заједно направили
одличан посао", рекао је Трамп, преноси дпа.

  

Своју ранију изјаву како жели да привреда буде поново покренуто до католичког Ускрса,
12. априла, назвао је "амбициозном".

  

"До Ускрса би требало досегнути врхунац и полако почети силазну путању и то, надам
се, значајно", рекао је амерички председник.
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Смернице о социјалном дистанцирању везаном за пандемију, које су уведене на два
недељеа и требало да истекну следеће недеље, продужио је до 30. априла.

  

"САД продужују смернице до 30. априла ради заустављања ширења коронавируса.
Ништа није горе од преурањеног проглашења победе", изјавио је Трамп, а преноси
агенција Ројтерс.

  

Број потврђених случајева заразе коронавирусом у Сједињеним Државама, према
подацима Универзотета "Џон Хопкинс", износи 142.106. Укупно је 2.479 људи досад
умрло од последица Ковида-19, а опорављених је 2.686.

  

"Стопа смртности свој ће врхунац највероватније забележити за две недеље", изјавио је
Трамп.

  

Американцима је поручио: "Што се будете боље понашали, брже ће се окончати ова
ноћна мора".

  

Раније у недељу, директор Националног института за алергије и инфективне болести
Ентхони Фауци изјавио је за ЦНН да ће пандемија, уколико мере сузбијања њеног
ширења не буду успешно спроведене, вероватно однети између 100 и 200 хиљада
живота у САД-у.

  

(Хина)
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