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Светска здравствена организација одржаће у среду састанак стручног одбора за хитне
случајеве како би се проценило да ли епидемија коронавируса у Кини представља
ванредну ситуацију на међународном нивоу.

  

  

То се наводи у саопштењу СЗО, а које је објављено након што се вирус, који је први пут
откривен у граду Вухан и где је заражено скоро 200 особа, проширио на друге кинеске
градове, укључујући Пекинг и Шангај и након што је откривено да има заражених и ван
граница Кине, преноси Ројтерс.

  

Кинеска национална здравствена комисија претходно је данас потврдила да се нови
коронавирус, који изазива упалу плућа, преноси са особе на особу и да је заразио
поједине припаднике медицинског особља, пренела је званична кинеска новинска
агенција Синхуа.
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Шеф стручног тима кинеске владе изјавио је да је у епидемији новог коронавируса
потврђен пренос с човека на човека, што повећава могућност да би зараза могла да се
шири брже и на већем простору.

  

Лидер тима Чонг Наншан, стручњак за респираторне болести, рекао је да су две особе у
провинцији Гуангдонг на југу Кине добили вирус од чланова породице, пренео је
државни медиј.

  

Неки здравствени радници такодје су имали позитиван тест на нови вирус, јавио је лист
Чајна дејли на енглеском. Кинеске власти су раније данас саопштиле да је број
заражених новим вирусом порастао на 198, пошто је забележено 136 нових случајева.

  

Председник Кине Си Ђинпинг позвао је владу да предузме сваки могући корак у борби
против епидемије.

  

Од новог, мистериозног вируса сличног САРС-у, до сада су умрле три особе.

  

(Бета)
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