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210 țări,

afectate social și
economic din cauza
pandemiei de coronavirus

Un nou prag psihologic dat de COVID–19: peste 3 milioane
de îmbolnăviri la nivel mondial și peste 200.000 de decese
Pandemia de coronavirus a depășit un
nou prag psihologic, cel de 3 milioane
de îmbolnăviri, la nivel mondial, cu peste
207.000 de decese și aproximativ 900.000
de pacienți declarați vindecați. România
ocupă locul 31 în topul îmbolnăvirilor, cu
peste 11.000 de cazuri și peste 600 de
decese. Specialiștii spun că numărul de
cazuri diagnosticate nu reprezintă decât
o parte a numărului real de contaminări,
în condițiile în care un mare număr de țări
nu testează decât cazurile grave.
Pandemia de C
 OVID-19
a făcut peste 200.000
de morţi în întreaga lume, dintre care aproape 90% în Europa şi Statele Unite, de la apariţia
sa, în decembrie, în China. Peste 210 de state
și provincii sunt afectate
de COVID-19, cu 3 milioane de persoane infectate, cele mai afectate fiind SUA, Spania, Italia și
Franța (peste 22.600),
arată cifrele publicate de
worldometers.info, bazate
pe raportările autorităților
sanitare din țările respective.
Numărul deceselor
cauzate de coronavirus
poate fi însă cu aproape
60% mai mare decât cel
raportat în numerele oficiale, rezultă dintr-o analiză realizată de Financial Times în 14 ţări afectate de pandemie. Centrul
pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Statele
Unite a adăugat şase noi
simptome pe lista celor
care indică infectarea cu
noul coronavirus, respectiv frisoane, tremur repetat provocat de frisoane,
dureri în gât, pierderea
mirosului sau a gustului, dureri de cap şi dureri
musculare. Astfel, numărul total oficial al simptomelor Covid-19 a ajuns la
nouă, celelalte trei fiind
febra, tuse şi dificultăţi
de respiraţie. Simptomele virusului tind să apară
între 2 până la 14 zile după expunerea la virus şi
se agravează după 5 şi 10
zile de la apariţia primelor
semne.
Cele mai afectate țări
din cauza pandemiei de
coronavirus sunt SUA –
cu aproximativ 987.000
de cazuri și peste 55.000
de decese, Spania – cu
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peste 225.000 de cazuri
și peste 23.000 de decese, Italia – cu aproximativ
200.000 de cazuri și peste 26.000 de decese, urmate fiind de Franța, Germania, Marea Britanie,
Turcia, Iran, Rusia și China, țara de unde s-a răspândit epidemia de coronavirus la nivel mondial.
De la data de 11 martie 2020, când Organi
zația Mondială a Sănătății
a declarat că focarul de
coronavirus a devenit o
pandemie, boala virală
COVID-19 a afectat 210
de țări. Peste încă două
zile, pe 13 martie, OMS
a numit Europa epicentru
al pandemiei cu coronavirus. În timp ce în majoritatea țărilor occidentale curba de infectare dă
semne că s-ar stabiliza
sau este în declin, pe o
pantă ascendentă se află
țări din estul Europei, din
Africa, dar și din America
Centrală și de Sud, potrivit Organizației Mondiale
a Sănătății.

Efecte negative pe
multiple planuri
Efectele pandemiei
s -au manifestat în numeroase țări și la nivel social, deoarece au fost adesea înregistrate excese
de xenofobie și rasism
împotriva oamenilor de
origine chineză sau asiatică, iar în mediul online
au succes dezinformările și teoriile conspirației,
de la negarea evidenței
și a existenței pandemiei, a cazurilor de infectare și chiar a deceselor,
până la cele care acreditează crearea virusului în
laborator. În numeroase
state din Europa de Vest,
oamenii par că s-au să-

turat de carantină şi dau
semne de nelinişte prin
acțiuni de revoltă.
În Berlin, sute de
persoane au protestat și au cerut autorităţilor să ridice restricţiile,
dar polițiștii au intervenit și au făcut peste o sută de arestări. De altfel,
în weekend, străzile pline
și magazinele redeschise
nu trădau niciun semn al
pandemiei. Era plin peste tot și puțini oameni se
protejau, deși, de luni,
purtarea măștilor a devenit obligatorie în spațiile
publice închise din Germania.
La Paris a avut loc o
petrecere în plină stradă,
sub balconul unui tânăr
care și-a făcut un obicei
din a pune muzică în fiecare sâmbătă cu scopul
- spune el - de a-și distra vecinii. Aceasta în
condițiile în care Franța
se află în carantină cel
puțin până pe 11 mai.
Italienii, în schimb,
respectă cu stricteţe carantina, iar Spania a permis copiilor să iasă din
casă pentru prima oară
după săptămâni bune.

Criză economică
fără precedent
O altă problemă acută generată de pandemie la nivel mondial este efectul devastator
resimțit în plan economic,
analiștii economici vorbind despre perspectiva
unei crize economice fără precedent. Specialiștii
au sesizat că pandemia a
mărit deja prăpastia dintre bogați și săraci, iar
inegalitățile sociale sunt

mai vizibile acum, ceea
ce dovedește cât de vulnerabile sunt de fapt economiile foarte bogate și
sofisticate.

SUA, cea mai
afectată țară din
lume
Statele Unite se confruntă cu propriul prag
psihologic al îmbolnăvirilor, de aproximativ 1 milion de persoane infectate
cu coronavirus. Bilanţul
total al morţilor a depășit
55.000 de cazuri, la ora
închiderii ediției, adică
mai mult de un sfert dintre victimele la nivel global. Statele Unite sunt,
de departe, ţara cea mai
afectată de pandemia
COVID-19 atât în ceea ce
priveşte numărul îmbolnăvirilor, cât şi cel al deceselor. Criza medicală este
dublată de una economică, deoarece mulți americani nu mai au venituri
și așteaptă, uneori protestând, ca autoritățile să
repornească economia.

China raportează
trei noi cazuri
de infectare,
dintre care două
importate
China a raportat trei
noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus
pentru ziua de duminică, în scădere comparativ
cu ziua anterioară când
au fost 11 cazuri, fără a
se înregistra noi decese, conform informării de
luni a autorităţii naţionale din domeniul sănătăţii.
Dintre noile cazuri, două

au fost importate, bilanţ
în scădere cu trei faţă de
ziua precedentă. Singurul caz de infecţie locală s-a produs în provincia Heilongjiang, situată
la frontiera de nord-est
a Chinei. China a raportat, de asemenea, 25 de
noi cazuri asimptomatice de contaminare cu noul coronavirus pe 26 aprilie, în scădere comparativ
cu cele 30 de cazuri din
ziua anterioară. Bilanţul
total al contaminărilor cu
COVID-19 a ajuns în prezent la 82.830 de cazuri,
iar numărul deceselor a
fost de 4.633.

Premierul
britanic ar putea
relaxa măsurile
restrictive
înaintea datei de
7 mai
Este de aşteptat ca
prim-ministrul
britanic
Boris Johnson să anunţe planuri de relaxare a
restricţiilor impuse de
COVID-19 încă din această săptămână, după întoarcerea la Downing
Street, duminică seară.
Premierul britanic a dis-

cutat cu membrii cabinetului său despre posibilitatea “modificării” regimului de carantină în locul eliminării acestuia,
pentru a transmite populaţiei mesajul potrivit căruia restricţiile vor rămâne în vigoare chiar dacă
locurile de muncă şi şcolile încep să se redeschidă.

Africa, creștere
semnificativă
a numărului de
îmbolnăviri

Numărul de infectări
cu noul coronavirus de pe
continentul african a înregistrat o creştere bruscă.
OMS a emis avertismente
spunând că este posibil
să se ajungă la 10 milioane de noi cazuri pe continent în decurs de trei
până la şase luni. Specialiştii spun că unele dintre cele mai grave efecte ale contaminării cu noul virus pot fi atenuate de
faptul că populaţia continentului este relativ tânără. Există, însă, şi pericole, generate în special de numărul mare al celor care suferă de malnutriţie sau boli preexistente, precum HIV.

