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COVID-19 s-a intors in Noua Zeelanda
Desi premierul tarii a anuntat ca virusul a fost invins, aceasta tara a inregistrat
peste 20 de noi infectari, pe fondul unor sosiri de cetateni straini, scrie
DCNews.ro.
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Noua Zeelanda inregistreaza 25 de cazuri Covid pe fondul sosirii unor echipaje de pescuit
straine. Astfel, au fost depistate 23 de noi cazuri de coronavirus pe fondul imigrantilor si alte doua
cazuri cu transmitere comunitara.
Cele doua cazuri comunitare raportate au fost contacte ale unui lucrator portuar al carui caz a
fost depistat duminica. A fost prima transmitere comunitara din Noua Zeelanda, dupa data de 25
septembrie. Cifrele de astazi subliniaza importanta controlului la frontiere intr-o tara in care viata
revenise la normal.

Ce au declarat autoritatile?
Ashley Bloomfield, directorul general al sanatatii, a declarat: „Punand cazurile noastre in
perspectiva, Spania a anuntat ieri aproximativ 48.000 de cazuri noi, iar acest lucru ar fi
echivalentul in Noua Zeelanda a aproximativ 4.000 de noi infectari. Nu suntem multumiti de
situatia de la granita”.

Noua Zeelanda, succes in lupta cu pandemia
Noua Zeelanda a inregistrat unul dintre cele mai scazute numere de decese din lume, 25, si mai

putin de 2.000 de cazuri confirmate de COVID-19. Succesul a fost atribuit unuia dintre cele mai
stricte blocaje din lume in martie si aprilie. De atunci, toate restrictiile interne impuse tarii au fost
ridicate. Acum, controalele la frontiera vor face separarea intre natiunea insula din sudul
Pacificului si COVID-19. Doar neozeelandezii si familiile lor au voie sa intre in tara si trebuie sa
petreaca doua saptamani in carantina, timp in care sunt testati de doua ori pentru detectarea
virusului, potrivitTheGuardian.
in urma cu doua saptamani, premierul tarii a declarat ca virusul a fost invins pentru a doua oara
(veziAICI).
DCnews.ro
ADRESA: http://crct.ro/nwQ3

