Κορωνοϊός: 425 νεκροί, πάνω από 20.400 τα κρούσματα – Πρώτος θάνατος στο Χονγκ Κονγκ
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Ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνθηκαν από τον νέο κορωνοϊό στην Κίνα
ξεπέρασε τους 20.400 μετά την καταγραφή 3.235 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
σε όλη την επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Στην ενημέρωση που κάνει καθημερινά, η Επιτροπή έκανε λόγο για 64 νέους θανάτους
εξαιτίας του 2019-nCoV, όλους στην επαρχία Χουμπέι, γεγονός που σημαίνει ότι ο νέος
απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 425 νεκρούς στην Κίνα και 426 συνολικά, αν
προστεθεί ο ασθενής -κινέζος υπήκοος- που υπέκυψε την Κυριακή στις Φιλιππίνες.

Από τους νέους θανάτους, οι 48 καταγράφηκαν στη Γουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας
Χουμπέι και εστία της επιδημίας.

Το σύνολο των κρουσμάτων στην Κίνα ανερχόταν ως τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα σε
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20.438.

Πρώτος θάνατος ασθενούς στο Χονγκ Κονγκ

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο ασθενούς που είχε μολυνθεί από
τον κορωνοϊό, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός TVB σήμερα. Πρόκειται για τον δεύτερο
θάνατο που καταγράφεται εξαιτίας του 2019-nCoV εκτός της ηπειρωτικής Κίνας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ασθενής που υπέκυψε, 39 ετών, αντιμετώπιζε επίσης υποκείμενη
πάθηση.

Στην αυτόνομη περιοχή του Χονγκ Κονγκ έχουν επιβεβαιωθεί 15 κρούσματα, ανάμεσά τους
και ένα στο οποίο πιστεύεται ότι ο ιός μεταδόθηκε σε αυτήν.

Πάνω από 3.700 άνθρωποι σε καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά του Τόκιο

Οι ιαπωνικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν σήμερα την κατάσταση υγείας των 3.711
επιβαινόντων σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Τόκιο, έπειτα
από ένα κρούσμα του κορωνοϊού μεταξύ των επιβατών· πρόκειται για έναν ηλικιωμένο που
αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Η ιαπωνική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα πολλών αξιωματικών καραντίνας που
επιβιβάστηκαν στο Diamond Princess, πλοίο κρουαζιέρας της αμερικανικής εταιρείας
Princess Cruises (όμιλος Carnival Corp.), για να επαληθεύσουν την κατάσταση της υγείας
των 2.666 επιβατών και των 1.045 μελών του πληρώματος.
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Τα μέτρα αποφασίστηκε να ληφθούν μετά το θετικό αποτέλεσμα για την παρουσία του
φονικού ιού στον οργανισμό 80χρονου επιβάτη που κατέβηκε από το πλοίο στο Χονγκ Κονγκ
την 25η Ιανουαρίου.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα ανακοίνωσε χθες Δευτέρα
ότι το πλοίο, που έφθασε στη Γιοκοχάμα (δυτικά της πρωτεύουσας), επρόκειτο να τεθεί σε
καραντίνα.

Μια νέα περίπου 20 ετών που ταξιδεύει μαζί με τη μητέρα της δήλωσε σήμερα στο ιδιωτικό
τηλεοπτικό δίκτυο TBS ότι «ζητήθηκε από όλους τους επιβάτες να μείνουν μέσα στις
καμπίνες τους εν αναμονή της υποβολής τους σε εξετάσεις για τον εντοπισμό του ιού».

Διευκρίνισε ότι περιμένει μαζί με τη μητέρα της μέσα στην καμπίνα τους από χθες και ότι
ακόμα σήμερα το πρωί δεν είχε καμία πληροφορία για το πότε θα εξεταστούν.

Το πλοίο είχε ήδη τεθεί σε καραντίνα από το Σάββατο στη Νάχα, στο νότιο νησί Οκινάουα
της Ιαπωνίας. Αλλά αυτό έγινε για δεύτερη φορά, μετά τον εντοπισμό του κορωνοϊού στον
οργανισμό του 80χρονου που αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Η Ιαπωνία έχει καταγράψει στην επικράτειά της 20 κρούσματα του 2019-nCoV, τα τέσσερα
χωρίς κανένα σύμπτωμα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας
τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Από το Σάββατο, η χώρα αρνείται να επιτρέψει την είσοδο σε ξένους που διέμειναν
πρόσφατα στην κινεζική επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της επιδημίας, στην κεντρική Κίνα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σούγκα απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά ότι θεωρεί πως οι
περιορισμοί αυτοί δεν είναι ανάρμοστοι.

Η ιαπωνική κυβέρνηση μίσθωσε μέχρι σήμερα τρία αεροσκάφη για να επαναπατριστούν 565
ιάπωνες υπήκοοι από τη Γουχάν, την πρωτεύουσα της Χουμπέι.
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Κινέζοι είναι το 30% του συνόλου των τουριστών που επισκέπτονται την Ιαπωνία, οι οποίοι
δαπανούν σχεδόν το 40% του συνόλου που ξόδεψαν οι ξένοι επισκέπτες πέρυσι, σύμφωνα
με έρευνα για τον κλάδο του τουρισμού στην Ιαπωνία.
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