
Шинзо Абе: Укида се ванредно стање на целој територији Јапана
понедељак, 25 мај 2020 14:25

 Јапански премијер Шинзо Абе саопштио је данас да се укида ванредно стање у
деловима земље где је још било на снази, укључујући и Токио, иако број новозаражених
корона вирусом не престаје да пада.

  

  „Имали смо веома рестриктивне критеријуме како бисмо укинули ванредно стање.
Проценили смо да су ти критеријуми испуњени. Данас укидамо ванредно стање у целој
земљи“, рекао је јапански премијер на конференцији за новинаре коју је преносила
телевизија.   

Стручњаци посебног владиног панела одобрили су раније данас план да се укине
ванредно стање у Токију и још четири префектуре где је још на снази, чиме се отвара
пут да јапански премијер Шинзо Абе прогласи потпуно укидање те мере и да дозволи
постепено отварање привреде.

  

Јапански министар економије Јасутоши Нишимура рекао је новинарима да су стручњаци
панела који је влада формирала одобрили план да се прекине ванредно стање које је
трајало више од месец и по дана.

  

Абе ће званично прогласити крај ванредног стања касније данас када то буду одобрили
парламентарни одбори.

  

Нишимура је рекао да укидање ванредног стања не значи крај пандемије, и да је циљ да
се умањи евентуално враћање инфекције уз балансирање превентивних мера и
привреде.
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Абе је прогласио ванредно стање 7. априла, прво у деловима Јапана укључујући Токио а
касније истог месеца га је проширио на целу земљу и продужио до краја маја.

  

За разлику од рестриктивних мера у Европи јапанско ванредно стање је меко и не
укључује казнене мере већ се углавном састоји од молбе људима да остану у кући и
фирмама које нису неопходне да се затворе или раде скраћено, а циљ те стратегије је
да се смањи економска штета.

  

У Токију и његове три суседне префектуре у наредним недељама у фазама ће поново
бити отворене школе, јавне установе и фирме док ће се пратити знаци враћања
инфекције.

  

Нишимура је рекао да подаци указују да се успорио број зараза довољно и да су
медицински системи под мањим притиском тако да је време да се постепено враћа
друштвена и економска активност.

  

У Токију и Хокаиду где је више од десет нових случајева пријављено јуче и даље морају
да остану посебно обазриви, рекао је он.

  

„Не можемо потпуно елиминисати корона вирус на нулу. И док се ванредно стање укида
морамо чврсто предузимати превентивне мере засноване на нашем новом начину
живота“, рекао је он.

  

У Јапану има 16.580 потврђених случајева и 830 умрлих, према министарству здравља.

  

(Бета-АФП)

  

 2 / 2


