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БРАЗИЛИЈА - У Бразилу је у последња 24 сата потврђено 53.139 нових случајева корона
вируса, а преминуло је 1.237 особа, саопштио је министарство здравља.

  

  

Укупан број заражених тиме је порастао на 2.912.212, а преминуле су 98.493 особе,
преноси Ројтерс.

  

Велики скок новозаражених у Италији, највише од краја маја

  

РИМ - Број нових случајева корона вируса у Италији скочио је за 38 одсто данас пошто је
инфекција потврђена код 552 особе.
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Овако велики дневни скок нових случајева у Италији се није догодио од краја маја,
преноси АП.

  

У Шпанији још 1.895 нових случајева короне

  

БАРСЕЛОНА - У Шпанији је претходног дана регистровано 1.895 нових случајева корона
вируса, углавном у Баскији, Каталонији и Арагону, саопштиле су шпанске власти данас.

  

То је око 200 новозаражених више него што је било у четвртак.

  

Број умрлих од короне у САД премашио 160.000

  

ВАШИНГТОН - Број умрлих у САД од последица ковид-19 данас је премашио 160.000,
што је скоро четвртина светског броја жртава, док та земља расправља да ли да поново
отвори школе у наредним недељама.

  

САД, земља са највише случајева коронавируса, забележиле су 160.003 смрти и 4,91
милиона случајева.

  

Шпанија ставља 32.000 људи у карантин

  

МАДРИД - Шпанске власти наредиле су карантин за 32.000 људи у граду Аранда дел
Дуеро у покушају да успоре ширење корона вируса.

  

Према писању Гардијана, становницима Аранде дел Дуеро, познате по својим
виноградима, кретања ће бити ограничена на апсолутни минимум и биће им забрањено
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напусте град који лежи 150 километара северно од Мадрида.

  

Немачка:Две школе затворене због ковида

  

БЕРЛИН - На стотине деце послате су данас кућама када је Немачка затворила две
школе због случајева корона вируса, што је нови ударац нади да ће се ситуација вратити
у нормалу након летњих празника.

  

Неколико дана након што су школе у држави Мекленбург-Западна Померанија постале
прве које су се поново отвориле након паузе, 800 ученика било је приморано да се упути
кући из гимназије Гете у Лудвигслусту, након што је констатовано да је учитељ
позитиван на ковид, пише Гардијан.

  

У Аустрији 141 новозаражени, једана особа преминула

  

БЕЧ - У Аустрији је, у последњих 24 сата, регистрован 141 нови случај заразе корона
вирусом.

  

Тиме је број новозаражених други дан заредом, након једне недеље, троцифрен.

  

У Перуу рекордан број од око 7.800 оболелих у једном дану

  

ЛИМА - У Перуу је потврђено 7.785 нових случајева корона вируса, што је највећи број
случајева пријављених у једном дану од почетка епидемије, саопштило је Министарство
здравља те земље.

  

Тиме је укупан број оболелих порастао на 455.000 особа.
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У Кини забележено 37 нових случајева и 14 асимптоматских

  

ПЕКИНГ - У Кини је забележено 37 нових случајева корона вируса, од којих је 27
локално пренето и махом су сви забележени у провинцији Ксинђијанг.

  

У Кини је идентификовано и 14 нових асимптоматских случајева, које Национална
здравствена комисија посебно категорише, преноси ЦНН.

  

За две недеље више од 10.500 преминулих у Мексику

  

МЕКСИКО СИТИ - У Мексику је забележено још 819 преминулих од корона вируса, чиме
је укупан број смртних случајева порастао на 50.517.

  

То показује да се вирус брзо шири Мексиком - пре само две недеље, Министарство
здравља пријавило је 40.000 смртних слуцајева.

  

Немачка:Наставља се раст броја заражених, још 1.147 случаја

  

БЕРЛИН - У Немачкој је забележено 1.147 нових случајева корона вируса, чиме је укупан
број заражених достигао 214.214, показују данас објављени подаци Института за
заразне болести "Роберт Кох".

  

То је пораст у броју заражених у односу на дан раније када је регистровано 1.045
оболелих, што је био први пут после три месеца да је број новозаражених премашио
1.000.
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Индија трећа земља у свету са више од 2 мил оболелих

  

ЊУ ДЕЛХИ - У Индији је регистровано више од два милиона оболелих од вируса
ковид-19 од почетка епидемије, чиме је постала трећа земља у свету у којој је број
оболелих премашио два милиона, одмах иза Бразила и САД.

  

Према подацима индијског Министарства здравља у тој земљи је у последња 24 сата
регистровано 62.538 нових случајева, чиме је укупан број преминулих поратао на
2.027.074, преноси ЦНН.

  

У Африци више од милион случајева корона вируса

  

ПРЕТОРИЈА - Број укупно оболелих од корона вируса у Африци премашио је милион
случајева, саопстили су данас званичници, а стручњаци сматрају да је тај број
неупоредиво већи због мањка тестова.

  

Највећи број заражених је у Јужноафричкој републици, преноси АП.

  

(Танјуг) 
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