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 У граду у северној Кини гради се објекат за карантин од 3.000 јединица у припреми за
пријем очекиваних пацијената од Ковид-19 пошто се бележи раст броја новозаражених.

  

Државни медији данас су приказали како екипе равнају земљу, наливају цемент и
склапају монтажне собе на пољопривредном земљишту од око 33 хектара код
Шиџиаџуанга, главног града провинције Хебеј, где је забележен највећи број нових
случајева заразе.

  

То подсећа на сцене прошле године када је Кина брзо градила пољске болнице и
претварала фискултурне дворане у центре за изолацију да би изашла на крај с првом
појавом заразе повезаном са градом Вуханом у централном делу земље.

  

Кина је у великој мери сузбила даље домаће ширење корона вируса али недавни скок
броја случајева брине због близине главног града Пекинга и предстојећег великог
покретања становништва за време Лунарне нове године у фебруару.
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Национална здравствена комисија данас је саопштила да се од корона вируса лечи 1.001
пацијент, од којих је 26 у тешком стању. Комисија је навела да су забележена 144 нова
случаја заразе у последња 24 часа. од тога је 90 случајева пријављено у провинцији
Хабеј, док су 43 регистрована у нешто севернијој провинцији Хеилонгђианг.

  

У девет случајева заразе су особе које су стигле споља док се локални пренос болести
такође појавио у региону Гаунтси и северној провинцији Шанкси што показује способност
вируса да се креће кроз велику земљу од 1,4 милијарди људи упркос карантину,
рестрикцијама за путовање и електронском надзору.

  

Град Шиџиаџуанг је такорећи у локдауну, као и други градови у провинцији Хебеј,
Сингтај, Лангфај и још неколико градова. У локдауну су делови Пекинга и други градови
на североистоку земље. Те мере су пресекле руте за путовање, а више од 20 милиона
људи добило је инструкције да остану у становима наредних дана.

  

Кина је од почетка пандемије забележила укупно 87.988 случајева заразе и 4.635
умрлих. Први смртни случај од корона вируса после пет месеци пријављен је јуче.

  

Скок у броју инфицираних корона вирусом у северној Кини догађа се у тренутку када се
стручњаци Светске здравствене организације спремају да прикупљају податке о
пореклу пандемије. Они су стигли јуче у Вухан, град где је корона вирус први пут
примећен крајем 2019. године. Чланови тима морају да прођу две недеље карантина пре
него што почну обиласке.

  

(Бета-АП)
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