
Латинска Америка премашила Европу по броју умрлих од короне, у Индији осми дан заредом више од 50.000 новооболелих
среда, 05 август 2020 18:18

КАРАКАС - Латинска Америка премашила је Европу и постала регион с највећим бројем
умрлих од корона вируса у свету.

  

  

Према подацима Ројтерса, у Латинској Америци регистровано је више од 206.000 умрлих,
што чини око 30 одсто укупних жртава ове заразе у свету.

  

Африка:Број заражених од корона вируса приближава се милиону

  

ПРЕТОРИЈА - Број потврђених случајева коронавируса у Африци достигао је 978.481
након што је у протеклих 48 сати регистровано 20.576 нових случајева, док број
преминулих износи 21.098, са 794 смртних случајева у протекла два дана, саопштио је
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данас афрички огранак Светске здравствене организације (СЗО).

  

Агенција је навела да се 652.000 пацијената излечило на афричком континенту, пренео
је ТАС С.

  

Број заражених у Шпанији премашио 300.000

  

МАДРИД - Број заражених корона вирусом у Шпанији данас је премашио је психолошку
границу од 300.000, док регионалне владе покушавају да сузбију око 500 жаришта широм
земље.

  

У последња 24 сата потврђено је 1.178 нових случајева, па је укупан број обољелих од
почетка пандемије достигао 302.814, саопштило је министарство здравстља.

  

Број новозаражених расте у Индонезији и Филипинима

  

МАНИЛА/ЏАКАРТА - На Филипинима је регистровано 3.462 новозаражених корона
вирусом и девет смртних случајева, а у Индонезији је број нових случајева 1.815, а
смртних 64.

  

У саопштењу министарства здравља Филипина наводи се да је укупно заражено 115.980
људи. Тако се та земља по броју случајева нашла одмах иза Индонезије која има 116.871
инфицираног и уједно највише у источној Азији, преноси Ројтерс.

  

У Русији и данас преко 5.200 нових случајева корона вируса

  

МОСКВА - У Русији су у последња 24 сата регистрована 5.204 нова случаја, а преминуло
је 139 људи.
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Са укупно 866.627 заражених, Русија је четврта земља на свету по броју случајева
корона вируса, преноси Ројтерс.

  

У Кини 27 новозаражених, већина у Сикјангу

  

ПЕКИНГ - У Кини је у последња 24 сата потврђено 27 нових случајева корона вируса, од
којих су 22 из региона Сикјанг, насељеног муслиманским народом Ујгури.

  

Мере које су предузете у главног граду тог региона Урумки, епицентру новог таласа
епидемије у Кини, почеле су да дају резултате, па је број новозаражених протеклих дана
почео значајно да опада.

  

Америка на прагу пет милиона заражених од коронавируса

  

ВАШИНГТОН - Велике кућне забаве, свадбе на којима се не носе маске, препуни барови
и ресторани - то су разлози зашто у САД има више од 155.000 умрлих од коронавируса,
далеко више него у било којој другој земљи, и зашто се земља брзо приближава цифри
од пет милиона заражених, што је највише у свету, пише АП.

  

Многи Американци опиру се поштовању мера као што су ношење маски и држање
физичке дистанце зато што сматрају да су претеране или да угрожавају њихове
слободе.

  

Најсмртоноснији дан у Викторији, рекордан број новооболелих

  

МЕЛБУРН - У аустралијском жаришту корона вируса, држави Викторија, забележен је
најсмртоноснији дан од почетка епидемије са 15 смртних случајева и 725 новозаражених
у последња 24 сата.
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Претходни рекорд био је прошле недеље, када су једном дану потврђена 723 нова
случаја и 13 умрлих, преноси Ројтерс.

  

Расте број пацијената на интензивној нези у Француској

  

ПАРИЗ - Број пацијената са вирусом Ковид-19 у јединицама интензивне неге у
француским болницама порастао је други дан заредом, преокренувши тренд пада који
траје већ 16 недеља, показали су јуче подаци министарства здравља.

  

Министарство је у саопштењу навело да је број људи на интензивној нези порастао за
четири на 388, након што је у понедељак порастао за 13, јавља Ројтерс.

  

У Мексику скоро 450.000 заражених, преминуло скоро 50.000

  

МЕКСИКО СИТИ - У Мексику је у последња 24 сата потврђено 6.148 нових случајева
корона вируса и 857 умрлих, саопстило је министарство здравља.

  

Укупан број заражених у тој земљи пораста је на 449.961, а преминуло је укупно 48.869
људи, преноси Ројтерс.

  

Рекордан број новозаражених у Украјини

  

КИЈЕВ - У Украјини је за последња 24 сата регистрован рекордан 1.271 нов случај крона
вируса, саопштио је државни Савет за безбедност.

  

Број новозаражених нагло је скочио у последња два месеца након постепеног укидања

 4 / 6



Латинска Америка премашила Европу по броју умрлих од короне, у Индији осми дан заредом више од 50.000 новооболелих
среда, 05 август 2020 18:18

рестрикција крајем маја, преноси Ројтерс.

  

Бразил: Новооболелих 51.603, још 1.154 смртна случаја

  

БРАЗИЛИЈА - У Бразилу су јуче регистрована 51.603 нова случаја корона вируса и 1.154
смртна исхода повезана са вирусом, саопштило је бразилско Министарство здравља.

  

У Бразилу је од почетка пандемије корона вируса регистровано више од 2,8 милиона
оболелих, док је, према подацима министарства, од последица вируса преминуло 95.819
особа, пренео је Ројтерс.

  

Чешка: Највећи скок броја нових случајева од јуна

  

ПРАГ - У Чешкој Републици је регистровано 290 новооболелих, што је највећи дневни
скок нових случајева корона вируса од краја јуна у тој земљи.

  

Подаци министарства здравља за последњих 24 сата показују да је укупан број
заражених 17.288.

  

У Индији осми дан заредом ише од 50.000 новооболелих

  

ЊУ ДЕЛХИ - У Индији је у последња 24 сата, осми дан заредом, забележено више од
50.000 нових случајева корона вируса, а укупан број заражених у тој земљи премашио је
1,9 милиона.

  

Министарство здравља данас је пријавило 52.509 нових случајева и 857 умрлих.
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У Немачкој 741 новозаражени, преминулој 12 особа

  

ЊУ ДЕЛХИ - У Немачкој је у последња 24 сата потврђен 741 нови случај корона вируса и
12 преминулих, саопштио је Институт "Роберт Кох".

  

Број заражених у тој земљи тиме је порастао на 212.022, а преминуло је укупно 9.168
људи, преноси Ројтерс.

  

(Танјуг)
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