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Француски министар здравља Оливије Веран позвао је сународнике да поштују
здравствене мере против корона вируса и то упркос врућини која је погодила земљу и
отежала ношење маски.

  

  

„Француска се држи, Французи треба да се држе“, рекао је министар у одговору на
питање о проблему, посебно за компаније, да спроведу поштовање здравствених мера
као што је ношење маски у јеку врућина.

  

Ризик преноса распршивањем капљица кроз ваздух оправдава предузимање свих
могућих средстава за борбу против вируса, рекао је он, у осврту на ношење маски.

  

Ношење маски је обавезно у Француској у затвореним јавним местима, а сада је у
десетинама градова обавезно и на отвореном.
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Ношење маски биће, на пример, обавезно у најпосећенијим зонама Марсеја, другог по
величини града у земљи, од суботе, а већ је неопходно од данас на дини Пилат, највишој
пешчаној дини у Европи високој 102,5 метара и коју посети два милиона људи сваке
године.

  

Министар је био у посети старачком дому на југозападу Француске где се током дана
очекују температуре изнад 42 степена. Топлотни талас који је погодио скоро целу земљу
треба да траје до средине идуће недеље.

  

Број људи тестираних позитивно на корона вирус у Француској је у порасту за 30 одсто,
са преко 1.500 новозаражених дневно.

  

„Прећи ћемо 600.000 тестова недељно. Сваке недеље урадимо 100.000 тестова више
него претходне недеље, али то није довољно да објасни зашто цифре расту“, рекао је
Веран.

  

Јуче је било 390 пацијената на реанимацији и тај број осцилира измедју пораста и пада
последњих дана, иако је далеко од 7.000 тешких случајева колико је било бележено на
врхунцу епидемије у априлу.

  

Норвешка је јуче ставила Француску у „црвену зону“, тако да путници који стижу у
Норвешку из Француске морају да иду у обавезни десетодневни карантин.

  

(Данас)
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