Κορωνοϊός: 21 νέα κρούσματα, στα 352 στο σύνολο
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 20:23

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό
Σωτήρης Τσιόδρας - 65 ασθενείς νοσηλεύονται, 9 διασωληνωμένοι, 51 κρούσματα
χωρίς γνωστή πηγή - Ελέγχους για την τήρηση της καραντίνας από όσους έρχονται
από το εξωτερικό προανήγγειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς

Τον απολογισμό του τελευταίου εικοσιτετράωρου της μάχης ενάντια στον κορωνοϊό
ανακοινώνει αυτή την ώρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτήρης
Τσιόδρας. H διασπορά της νόσου σε όλο τον κόσμο συνεχίζεται, είπε ο κ.Τσιόδρας και
ανακοίνωσε 21 νέα κρούσματα στην Ελλάδα το τελευταίο. Το σύνολο των κρουσμάτων
ανέρχεται στα 352. Εννέα ασθενείς είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Η σημερινή ενημέρωση έγινε παρουσία του υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά.
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Όπως είπε ο κ.Τσιόδρας, το 51% των κρουσμάτων είναι άνδρες και τα περισσότερα
κρούσματα εντοπίζονται στην Αθήνα. Παράλληλα, αυξήθηκαν και σήμερα τα κρούσματα των
οποίων η πηγή είναι απροσδιόριστη και φτάνουν πλέον τα 51. Όπως έχει πει ο κ.Τσιόδρας
αυτά τα κρούσματα είναι που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία , αφού δείχνουν την
πορεία διασποράς του ιού στην κοινότητα. Δέκα ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο. Συνολικά
έχουν ελεγχθεί για κορωνοϊό 4320 δείγματα.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του συστήματος υγείας με 15 εκατ. ευρώ
για την αγορά εξοπλισμού, επιπλέον 75 εκατ. για τις προσλήψεις 2.000 υγειονομικών που
ήδη έχουν ξεκινήσει. Είπε επίσης, ότι πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για την νοσηλεία ασθενών.

Οπως ανακοίνωσε ο κ. υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ν.
Χαρδαλιάς, εξειδικεύοντας τα μέτρα που γνωστοποιήθηκαν το πρωί από την κυβέρνηση, τα
super market θα είναι ανοικτά και τις Κυριακές, ενώ θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί, έως
τις 10 το βράδυ. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι η Πολιτική Προστασία θα έχει
στη διάθεσή της τις λίστες των επιβατών που φθάνουν στην Ελλάδα και δειγματοληπτικά,
έστω, θα γίνεται έλεγχος για την τήρηση της καραντίνας από την πλευρά τους.
Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, όσοι έρχονται από το εξωτερικό θα μπαίνουν υποχρεωτικά σε
καραντίνα για 14 ημέρες.
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