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 БЕРЛИН, МАДРИД... - У протекла 24 сата у Шпанији су преминула 734 пацијента од
последица заразе корона вирусом, што је највећи број у претекла четири дана.

  У тој земљи је укупно преминуло 13.798 особа, јавио је Ројтерс.  

Данашње цифре су за веће од претходног дана, када је пријављено 637 смртних
случајева у земљи која држи неславно друго место у свету по броју умрлих од корона
вируса.

  

  

У Шпанији је укупно заражено 140.510 људи.

  

Број заражених је за 24 сата скочио за скоро 5.500.
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Најтежи дан за Француску - више од 1.400 мртвих

  

У Француској је данас забележен највећи број преминулих од корона вируса од почетка
кризе - у једном дану умрло је 1.427 људи.

  

Како преносе француски медији, 607 људи преминуло је у болницама, а 820 у старачким
домовима.

  

У Француској је значајно повећан и број оболелих, односно више од 11.000 у једном дану.

  

Укупан број оболелих од почетка пандемије вируса тако је превазишао 100.000.

  

До сада је излечено 19.337 пацијената.

  

У Немачкој оболело скоро 100.000 људи

  

У Немачкој је у последња 24 сата регистровано још 3.834 нових случајева заразе корона
вирусом, тако да је укупан број заражених достигао 99.225.

  

У току ноћи у Немачкој је потврђено 99 нових случајева заразе, пренео је Ројтерс
податке Института за заразне болести Роберт Кох.

  

Број умрлих је у последња 24 сата порастао за 173, тако да је у тој земљи од последица
COVID-19 преминуло 1.607 особа.
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Пораст броја заражених у последња 24 сата је већи од претходног дана, када је
забележено 3.677 нових случајева.

  

Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је јуче да је прерано за ублажавање мера
уведених како би се зауставило ширење корона вируса и додаје да би њена влада била
лоша уколико би сада навела датум кад ће оне бити ублажене.

  

Меркел је подсетила да је влада увела мере до 19. априла и да се у томе ништа неће
мењати.

  

Нови корона вирус, и поред своје заразности и смртности, није повећао страх Немаца од
тешких обољења, показује актуелно истраживање "Р+В" осигурања.

  

У поређењу са прошлом годином, забринутост због тешких обољења је само умерено
скочила са 35 на 41 одсто.

  

Директор "Роберт Кох института" (РКИ) Лотар Вилер истакао је да се још не може
говорити о побољшању ситуације.
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  Он је, на конференцији за штампу, пренео да је просечна старост оболелих 48 година, ида су жене и мушкарци истоветно погођени.  Код два одсто оболелих развила се упала плућа, а 14 одсто инфицираних морало је битихоспитализовано.  Раст броја умрлих он је објаснио растом случајева у старачким домовима и болницама,додајући да је стопа смртности сада на 1,6 одсто.  Просечна старост преминулих је 80 година, а најмлађи преминули, према његовимречима, је жена од 28 година, која је имала раније болести.  Вилер указује да треба рачунати да ће број умрлих расти.  На конференцији за штампу саопштио је да је израђена апликација за мобилнетелефоне, коју грађани могу да "скину", чији је циљ да што више Немаца своје виталнефункције прикупља преко паметних сатова, и те податке, добровољно, прослеђују РКИ.  Апликација, како је објаснио, препознаје симптоме, али не може да спозна и обољење одКовид19.  Прикупљени подаци, како је додао, биће научно анализирани и потом унети у једнуинтерактивну карту.  У Москви још 67 заражених, од тога две бебе  У Москви је забележено 67 нових случајева заразе корона вирусом, а међу зараженимасу и две бебе, потврдио је регионални кризни штаб за борбу против епидемије.  Међу новозараженима у Москви 16 особа је старости од 65 до 88 година, 25 особастарости од 39 до 64 година, 23 старости од 22 до 39 година, а има и троје деце, од тогадве бебе, преноси ТАС.  У Москви је до сада једанаест особа умрло од последица инфекције корона вирусом, докје 50 пацијената оздравило.  Русија: Забележено нових 1.154 случаја  У последња 254 сата у Русији је забележено нових 1.154 случаја обољевања од новогкорона вируса, чиме је укупан број заражених достигао скоро 7.500 у 81 руском региону,саопштио је данас Центар за борбу против корона вируса.  До сада је у Русији од тог вируса преминуло 58 особа, а 494 се опоравило, преноси Тасс.  Претходног дана отпуштено је 88 особа након што су се опоравили, а 11 је преминуло.  У само четири руска региона није забележен ниједан случај обољевања - у Ненецији,Туви, Алтају и Чукотки.  Највише новооболелих је у Москви - 697, где је заражено укупно 5.181 особа, затимследе Санкт Петебург, Калињинград...  У Аустрији 12.332 инфицираних, 243 умрлих, расте број излечених...  У Аустрији се, четврти дан заредом, бележи већи број излечених од новоинфициранихособа.  Од понедељка до данас додатних 583 особе се воде као излечене, док су на другојстрани 332 новозаражене.  Укупно гледано тренутно су 8.043 особе које су инфициране, а њихов број је опао за 3,4одсто у односу на претходни дан, док је од почетка епидемије у Аустрији позитивнотестирано 12.332 особе.  Актуелни развој, како истичу стручњаци, не указује на то да прети опасност одпреоптерећења болничких капацитета.  У болницама се сада налази 1.100 особа, за 26 више него претходног дана, а наинтензивној нези је број пацијената пао за седам и износи сада 243.  Аустрија продужава граничне контроле  Аустрија је донела одлуку да продужи граничне контроле према Италији, Немачкој,Швајцарској и Лихтенштајну.  Уредбом Министарства унутрашњих послова се граничне контроле продужавају до 27.априла, што је даљих 20 дана од првобитне одлуке.
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  Исто тако продужена је, на државним међама, и здравствена контрола на границамапрема Мадајрској и Словенији, навео је министар унутрашњих послова Карл Нехамер уписму Европској комисији, Европском парламенту и својим колегама земаља чланицеУније.  Белгија: Идемо ка стабилзацији стања  Белгија наставља да бележи висок број смртних случајеве изазваних COVID19, али исмањење броја хоспитализованих особа. У последња 24 сата у белгијским болницама сузабележана 162 смртна исхода инфекције корона вируса, а хоспитализовано је 314особа.  У федералном Центру за јавно здравље Белгије се констатује да се ”генерално”ситуација у Белгији креће ка стабилизацији, али да се у нареденим недељама морајунаставити напори како би се вартило у ”прихватљиве оквире”.  ”Ово смањење броја хоспитализација мора нам дати снагу да наставимо. Држимо се,будимо уједињени”, порука је федералног Центра за јавно здравље Белгије.  Додаје се да се обим тестирања на COVID19 у Белгији значајно повећао на 10 хиљадатестова дневно.  Од укупно 22 194 позитивно тестираних на COVID19 у преиоду од 15.марта до 6. априла у белгијске болнице примељено је 9 хиљада особа, а њих 4157 јеотпуштено.  Укупан број умрлих у Белгији од последица COVID19 износи 2035 људи.  Данска: Отварање обданишта и школа 15. априла, ако се стање не погорша  Данска премијерка Мете Фредериксен је изјавила да влада планира да 15. априлапоново почну да раде обданишта и основне школе за ученике до петог разреда, чиме ћекренути постепено укидање мера ограничавања кретања, уведених због епидемијевируса корона, јавља данас АП.  Угоститељски објекти, цркве, библиотеке, спортске дворане и тржни центри сигурнонеће бити отварани до 10. маја, а до тада ће важити и контроле на граници и забранаокупљања више од 10 особа.  Мете Фредриксен је нагласила да ће постепено ублажавање мера бити спроведеносамо ако број оболелих од ковида-19 буде стабилан и уколико не дође до великог растаброја оболелих до Ускрса.  У Швајцарској број заражених скочио на 22.242  Број заражених корона вирусом у Швајцарској је у последња 24 сата скочио са 21.652 на22.242, саопштила је швајцарска Агенција за јавно здравље.  Из Агенције је потврђено да је број умрлих од последица заразе корона вирусом у овојземљи са 584 порастао на 641, преноси Ројтерс.  Влада ће касније у току дана дати ново саопштење поводом тренутне епидемиолошкеситуације у земљи.  Британија: Број преминулих порастао за 786, на укупно 6.159  У Великој Британији број смртних случајева од корона вируса попео се до 16.00 часовапротеклог дана за 786, на укупно 6.159, саопштило је данас британско Министарствоздравља.  До 08.00 часова јутрос број тестираних је износио 213.181, од којих је 55.242 билопозитивно на корона вирус, пренео је Ројтерс.  Раније данас саопштено је да је само у болницама у Енглеској број смртних случајева одкорона вируса порастао за 758, на укупно 5.655.  Турска: Број преминулих порастао за 76, на укупно 725  У Турској је у протекла 24 часа од корона вируса преминуло 76 особа, чиме је бројсмртних случајева порастао на 725, изјавио је данас турски министар здравља ФахретинКоца.  Број заражених од корона вируса у протекла 24 часа порастао је за 3.892, рекао је Коца,пренео је Ројтерс.  Укупан број излечених од корона вируса и даље је 256, док је број извршених тестирањау протекла 24 часа 20.023, навео је турски министар здравља на конференцији зановинаре.  Холандија: Победила корону са 107 година  Холанђанка Корнела Рас која је била заражена корона вирусом, успешно се опоравила,а има 107 година.  Рас је боравила у старачком дому у холандском селу Сомелсдијк, где се заразила коронавирусом, пишу локални медији.  Холанђанка је, како преноси агенција Анадолија, изгубила наду да ће преживети, али јеуспела да победи Ковид-19.  У Холандији је данас забележено 777 нових случајева вируса, чиме је број зараженихпорастао на 19.580, саопштио је холандски Институт за здравље.  У последња 24 сата од новог корона вируса преминуле су 234 особе, док је укупнопреминуло 2.101, преноси Ројтерс.  (Танјуг-Фонет)  
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