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Masuri de control pentru timp de razboi intr-un
district din Hubei
Autoritatile au impus „masuri de control pentru timp de razboi” intr-un district
din Hubei. Toate cladirile sunt inchise si pazite, cei care ies sunt arestati pe
loc. Chinezii se tem ca e doar inceputul, scrie Hotnews.ro.
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Un district din Shiyan, din provincia Hubei, a implementat masuri pentru stare de razboi
pentru urmatoarele 14 zile, inclusiv inchiderea totala a cladirilor, generand speculatii ca
masura va fi extinsa si in alte zile, scrieGlobal Times. Locuitorii sunt paziti non-stop,
primesc provizii la ore fixe si sunt arestati pe loc daca ies. Internetul chinezesc ”fierbe” de
teama ca masuri similare vor fi luate si in alte zone.
Districtul a inceput implementarea masurilor de control pentru stare de razboi de joi, toate
cladirile fiind inchise, singurii care au voie sa iasa fiind cei care lucreaza la combaterea
epidemiei, a anuntat administratia locala, pe WeChat, miercuri seara.
Toate zonele rezidentiale sunt pazite non-stop. Cei care” evadeaza” vor fi arestati pe loc.
Decizia a fost luata dupa ce districtul a raportat 137 de cazuri de infectie, al doilea cel mai mare
bilant din orasul Shiyan, unde totalul de miercuri a fost de 562 de cazuri.
Comitete locale din cartiere vor distribui bunurile de stricta necesitate la anumite ore, pentru
preturi fixe. Comitetele vor ajuta si la achizitionarea de medicamente daca exista nevoie urgenta
de ele.

La implementarea masurii vor contribui si fortele de ordine locale. Liderii locali ai Partidului
Comunist trebuie sa respecte neconditionat deciziile comitetelor locale si sa participe la munca
de prevenire a extinderii epidemiei.
Cei care au febra sau au fost in contact cu pacienti infectati vor fi trimisi intr-un punct de
observatie medicala din district.
Masurile au generat dezbateri aprinse in randul chinezilor, iar pagina unde se discuta subiectul
”Districtul Zhangwan din Shiyan, Hubei, impune masuri de control pentru timp de razboi de la ora
00.00 pe 13 februarie” a fost vizionat de 92 de milioane de ori pana la ora locala 13.00 (07.00 ora
Romaniei).
Multi dintre chinezii care au comentat pe internet se intreaba daca nu cumva exemplul va fi urmat
si de alte parti ale tarii daca masurile se dovedesc eficiente.
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