
Кина: Укида се забрана уласка и изласка из Вухана од 8. априла, од сутра се укидају мере изолације у остатку провинције Хубеј
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У кинеском граду Вухану, где је почела епидемија коронавируса, рестрикције кретања
биће укинуте 8. априла после више од два месеца изолације, саопштиле су власти.

  

  

Остатку провинције Хубеј, где се Вухан налази, мере изолације укидају се од сутра, 25.
марта, преноси Франс прес.

  

Само становници који се сматрају здравим у прво време моћи ће слободно да се крећу.

  

Особе које су здраве моћи ће да напусте провинцију Хубеј од ноћас у поноћ, а Вухан од
8. априла.

  

Кина је забранила улазак и излазак из Вухана 23. јануара и проширила изолацију на
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већи део провинције наредних дана.

  

Драстичне мере уведене су када је нови коронавирус почео да се шири на остатак Кине
и ван земље за време празника лунарне Нове године када многи Кинези путују.

  

У провинцији Хубеј скоро да није било новозаражених у више од недељу дана.

  

Преминуло седам особа

  

У Кини је данас пријављено 78 нових случајева заражених коронавирусом, од којих је
велика већина увезена из иностранства што подстиче страховање од новог таласа
заразе.

  

Пријављено је седам умрлих, према званичним наводима Министарства здравља које
јавља податке у последња 24 часа. Сви умрли су из Вухана, места где је почела
епидемија, где је пријављен један нови случај заразе после пет дана без новозаражених.

  

Огромна већина нових случајева заразе коронавирусом у Кини односи се на заразе
особа које су се вратиле из иностранства, док епидемија изгледа да је под контролом у
земљи.

  

Од 78 новозаражених пријављених данас, 74 су такозвани увезени случајеви, готово
дупло у односу на претходни дан. Укупно је пријављено 427 увезених заражених у
земљи.

  

Бројни градови су увели строге мере да ставе у карантин људе који долазе. Од јуче сви
међународни летови за Пекинг претходно морају да пристану на неки други кинески
аеродром где су путници подвргнути тестирању на вирус.
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Са више од 80.000 заражених и 3.277 умрлих према званичним подацима, Кина остаје
друга земља у свету најтеже погођена новим коронавирусом после Италије.

  

(Бета)
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