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ЖЕНЕВА - У претходних 24 сата широм света регистровано је више од 216.000 случајева
корона вируса, а укупан број заражених премашио је 19,93 милиона, саопштила је
Светска здравствена организација данас.

  

  

До данас је регистровано 732.499 смртних случајева, а само данас умрло је 4.268 људи,
преноси ТАС С.

  

У Шпанији расте броја оболелих, данас 1.700 без Мадрида

  

МАДРИД - Број случајева корона вируса у Шпанији скочио је данас за нових скоро 1.700,
а ти подаци не укључују Мадрид, који због техничких проблема није доставио
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информације, наводи Ројтерс.

  

Од укидања строгих рестриктивних мера пре шест недеља, Шпанија се бори да сузбије
ширење корона вируса. И мада је у просеку у јуну дневно регистровано мање од 150
новозаражених, у првих 12 дана августа свакодневно се бележи око 1.500 нових
случајева.

  

У Француској 2.500 нових случајева,највише од укидања мера

  

ПАРИЗ - У Француској је у последњих 24 сата регистровано 2.524 нових случајева
корона вируса, што је највише од укидања рестриктивних мера у тој земљи, а преминуло
је још 19 пацијената.

  

Од почетка епидемије заражено је 206.696 особа, преноси Ројтерс

  

У Хонг Конгу 62 нова случаја корона вируса

  

ХОНГ КОНГ - У Хонг Конгу су потврђена 62 нова случаја корона вируса, а власти су
саопштиле да је од тога 61 случај локално пренета инфекција.

  

Претходног дана у Хонг Конгу су пријављене 33 новозаражене особе, преноси Ројтерс.

  

Индонезија: Више од 130.000 инфицираних, скоро 6.000 умрлих

  

ЏАКАРТА - Индонезија је пријавила 1.942 нова случаја корона вируса, а укупан број
инфицираних у тој земљи је 130.718, показују подаци тамошњег министарства здравља.
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Од ЦОВИД-19 умрло је још 79 људи, а укупан број преминулих је 5.903, преноси Ројтерс.

  

Белгија: Алармантан пораст броја новооболелих од ковида-19

  

БРИСЕЛ - Ношење маски у Белгији је постало обавезно када је влада издала упозорење
да је главни град Белгије један од најтеже погођених у Европи ширењем корона вируса.

  

Сви грађани 1,2 милионског Брисела мораће од данас да носе маске када су на улици, у
парку или било којем другом јавном месту, упозорено је из владе.

  

Индија се ближи броју од 2,5 милиона заражених

  

ЊУ ДЕЛХИ - Индија се ближи броју од 2,5 милиона заражених након што је у протекла
24 сата евидентирана још 61 хиљада новозаражених и 834 смртна случаја.

  

Тако је укупан број преминулих, закључно са данашњим даном доспео до 46.091, пренео
је АП.

  

Пандемија: Смртоносна среда у Аустралији

  

СИДНЕЈ - Рекордна дневна смртност ковид пацијената у Аустралији евидентирана је у
протекла 24 сата, а број новозаражених је највећи у последња 3 дана, чиме су се, бар за
сада, потпуно распршиле наде да би епидемиолошка ситуација у држави Викторији
могла да се стабилизује.

  

Само у Викторији је евидентиран 21 смртни случај ковид пацијената, 2 више него
почетком недеље када је пријављена рекордна смртност, али и рекордан број од 410
новозаражених, известио је данас Ројтерс.
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СЗО: У Африци више од милион заражених корона вирусом

  

ПРЕТОРИЈА - У последња 24 сата у Африци је заражено више од 10.000 људи, тако да
је укупан број случајева корона вируса на том континенту премашио милион, саопштила
је регионална канцеларија Светске здравствене организације за Африку.

  

До сада је умрло преко 23.000 људи. Опоравило се 745.000.

  

ЦДЦ: У САД пет милиона заражених, 40.000 нових случајева

  

ВАШИНГТОН - У Сједињеним Државама је регистровано више од 40.500 нових случајева
корона вируса, чиме је укупан број заражених премашио пет милиона, саопштио је у
уторак амерички Центар за контролу и превенцију болести.

  

За 24 сата преминуло је 565 пацијената, а од почетка пандемије 162.407, преноси
Ројтерс.

  

Мексико: Близу пола милиона заражених и скоро 54.000 умрлих

  

МЕКСИКО СИТИ - Мексичко министарство здравља саопштило је да је у тој земљи
потврђено 6.686 нових случајева корона вируса, а да је од ЦОВИД-19 умрло још 926
људи.

  

Укупан број инфицираних у тој земљи достигао је 492.522, а од почетка пандемије умрло
је 53.929 људи, наводи Ројтерс.
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Немачка:Највише новоинфицираних за више од 3 месеца -1.226

  

БЕРЛИН - Немачка је забележила највећи број заражених корона вирусом на дневном
нивоу за више од три месеца.

  

Број потврђених случајева корона вируса у тој земљи повећан је за 1.226 - на 218.519,
показују данашњи подаци Института Роберт Кох. То је највећи пораст броја
нововоболелих од 9. маја, наводи Ројтерс.

  

У Јужној Кореји 54 новоинфирицана корона вирусом

  

СЕУЛ - Јужна Кореја пријавила је 54 нова случаја ЦОВИД-19, а према подацима Центра
за контролу и превенцију болести укупан број инфицираних је 14.714.

  

Од новооболелих 35 су локални преноси инфекције и 32 су забележена у Сеулу, преноси
АП.

  

Број инфицираних короном у Колумбији премашио 400.000

  

БОГОТА - У Колумбији је потврђено 12.830 нових случајева корона вируса, а укупан број
заражених је 410.453, показују подаци министарства здравља те земље.

  

Од ЦОВИД-19 умрла је још 321 особа, чиме је укупан број смртних случајева од почетка
пандемије достигао 13.475, преноси ЦНН.

  

Бразил:Преминуло више од 1.200 људи, заражено још 52.000
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БРАЗИЛИЈА - У Бразилу је у последња 24 сата регистровано 1.274 преминулих од
последица заразе ковидом-19 и 52.160 нових случајева заразе.

  

У земљи која је на другом месту и по броју оболелих и по броју жртава корона вируса на
свету, укупно је умрло 103.026 оболелих, саопштило је министарство здравља, преноси
агенција Ројтерс.

  

(Танјуг) 
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