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 ПЕКИНГ - Број жртава корона вируса попео се на 25, а потврђено је више од 590
случајева оболелих.

  

Британски Скај њуз преноси да се ради углавном о особама старијим од 60 година и да
је већина њих већ имала неку болест.

  

Због избијања епидемије кинески град Вухан је стављен у неку врсту карантина јер су
обустављени и ваздушни, железнички и друмски саобраћај, а становницима се саветује
да не путују ван града.

  

У међувремену научници сумњају да је узрок заразе змија отровница, односно врста
кобре, која се са осталим животињама продавала на локалној пијаци, чији су радници
први оболели.
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Власти Вухана позвале су грађане да не напуштају град сем ако се не ради о посебним
околностима, а чувари партолирају главним путевима.

  

Број пријављених случајева на Тајланду је четири, док је у Јапану, Јужној Кореји, Тајвану
и САД пријављен по један случај обољевања.

  

У Вашингтону је 16 особа које су биле у контакту са оболелим на посматрању.

  

Током посете Вухану кинески заменик премијера Сун Чунлан рекао је да власти морају
да буду отворени у вези са ширењем вируса и да покушају да га сузбију, док је Светска
здравствена организација саопштила да ће данас одлучити да ли да прогласи избијање
светске здравствене кризе, што би било шести пут у последњих 10 година.

  

Поједини стручњаци сматрају да нови вирус није опасан као САРС од кога је преминуло
више од 700 особа од 2012. године.

  

За сада не постоји лек против корона вируса, чији су симптоми грозница, отежано
дисање и кашаљ, а може да изазове и упалу плућа.

  

Кинеске власти још увек испитују шта је узрок вируса, иако су потврдиле да је епидемија
започела на пијаци у Вухану илегалним трансакцијама са дивљим животињама.

  

Тајвански Чајна ерлајнс, као и сингапурска авиокомпанија отказале су летове у Вухан,
док је железничка компанија из Хонгконга саопштила да је обуставила линије брзог воза
ка том граду.

  

У Јапану је повећан ниво опасности од новог вируса, а грађанима се саветује да откажу
путовања у не-урбане области.
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Још један кинески град у карантину

  

Сличне мере, које су уведене у Вухану, уведене су у још једном кинеском граду -
Хуанггангу.

  

У граду са шест милиона становника обустављен је аутобуски и железнички саобраћај,
као и забавни садржаји попут биоскопа и интернет кафеа, преноси Скај њуз.

  

Светска здравствена организација навела је да иако се за сада не зна узрок појаве
вируса, примарни извор је вероватно животиња.

  

(Танјуг)
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