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Liderii UE sunt profund ingrijorati de noul val
Delta: „Europa e pe o gheata subtire”
Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca Europa este „pe o gheata
subtire”, pe masura ce varianta Delta a Covid se raspandeste pe continent.
Avertismentul acesteia a venit in timp ce oficialii din domeniul sanatatii din
UE au declarat ca varianta va reprezenta 90% din cazurile blocului pana la
sfarsitul lunii august, informeaza BBC intr-o analiza citata de stiripesurse.
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Raspandirea ar putea perturba planurile de ridicare a restrictiilor in timpul verii. Varianta Alpha,
descoperita pentru prima data in Marea Britanie, a lovit puternic Europa la inceputul acestui an,
iar Delta, acum dominanta in Marea Britanie, este considerata cu 40% -60% mai transmisibila.
in acest timp, in care liderii UE sunt profund ingrijorati de noua tulpina, presedintele
Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, jos, ca tara noastra a oprit pandemia. „stim din istoria
pandemiilor ca se produc in valuri. La noi campania de vaccinare a fost un succces. Noi practic
am oprit pandemia”, a declarat joi Klaus Ionannis (mai multe aici).

Delta domina in Marea Britanie
Andrea Ammon, directorul Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), a

declarat miercuri ca raspandirea variantei Delta a aratat importanta accelerarii vaccinarilor in
Europa, intrucat „datele preliminare arata ca poate infecta si persoanele care au primit o singura
doza din vaccinurile disponibile in prezent". Doua doze au oferit o „protectie ridicata” impotriva
variantei Delta (B.1.617.2), a adaugat ea. Delta, identificata pentru prima data in India, reprezinta
acum aproape toate noile infectii din Marea Britanie.

Impulsul dat de Merkel
Miercuri, Angela Merkel a solicitat un raspuns mai coordonat al UE si a spus ca toate statele
membre ar trebui sa puna in carantina sosirile din Marea Britanie, avand in vedere pericolele
raspandirii Deltei.
Marea Britanie nu se afla pe lista UE a tarilor sigure, din cauza raspandirii Delta, dar aceasta lista
nu este obligatorie pentru statele membre.
Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a declarat ca, in timp ce persoanele vaccinate complet
ofera „un drum bun inainte” pentru reluarea calatoriilor, vara aceasta nu va fi „ca toate celelalte.
Aceasta va fi o vara mai dificila pentru a lua o vacanta”.

Franta
Desi cazurile din Franta au scazut, Delta provoaca ingrijorare intr-o zona din sud-vestul tarii.
Joi, premierul Jean Castex si ministrul sanatatii din tara au vizitat Les Landes, unde varianta
reprezinta 70% din infectii.
Castex a descris situatia din Les Landes ca fiind „dificila, dar nu catastrofala”, inainte de a sublinia
importanta testarii si vaccinarilor.
El a spus ca 20 de milioane de persoane din Franta - sau aproximativ 30% din populatie - au fost
complet vaccinate, dar a sustinut ca numarul inca nu este suficient de mare. „Sa-tie fie teama de
virus, nu te teme de vaccin”, a spus el.
Presedintele Emmanuel Macron a vorbit si despre ingrijorarea sa fata de raspandirea variantei.
"Ar trebui sa fim cu totii vigilenti pentru ca vine varianta Delta", a spus el joi. „Vedem ca afecteaza
persoanele care nu au fost inca vaccinate sau care au avut o singura doza, ceea ce inseamna ca
trebuie sa fim si mai rapizi in aceasta campanie de vaccinare.” O reaparitie a cazurilor ar putea
duce la restabilirea restrictiilor.

Rusia
Joi, Rusia a inregistrat peste 20.000 de cazuri noi si 569 de decese - cele mai mari cifre din
ianuarie.
in Moscova - care a inregistrat cel mai mare numar de decese zilnice de cand a inceput

pandemia - varianta Delta este responsabila pentru 90% din noile infectii, potrivit primarului
orasului.
Raspandirea variantei a fost complicata de absorbtia redusa a vaccinarii in toata tara.
Desi Rusia a fost una dintre primele tari care a dezvoltat un vaccin, doar 12,8% dintre rusi au
primit o singura doza si 9,9% au fost complet vaccinati pana la 16 iunie.

Portugalia
Portugalia a anuntat noi restrictii pentru regiunea Lisabona si alte doua zone din cauza numarului
crescut de cazuri.
Regulile includ o interdictie de calatorie in weekend pentru zona Lisabonei, rezidentilor fiind
permis doar sa plece pentru calatorii esentiale. Planurile de reducere a restrictiilor in alte parti ale
tarii au fost, de asemenea, abandonate.
La inceputul acestei saptamani, ministrul sanatatii din tara a recunoscut ca Portugalia ar fi putut
„actiona diferit” pentru a preveni raspandirea variantei. Comentariile au venit dupa ce Angela
Merkel a spus ca situatia din Portugalia ar fi putut fi evitata cu regulile de calatorie la nivelul UE.
Portugalia a permis calatorilor din Marea Britanie sa intre cu un test negativ.
in mod separat, seful programului de vaccinare din Portugalia a declarat ca tara ar putea rata
obiectivul sau de a furniza cel putin o prima doza la 70% din populatie pana la inceputul lunii
august, daca lipsa continua.

Euro 2020
seful german al Asociatiei Medicale Mondiale a cerut oamenilor sa nu calatoreasca la Londra
pentru meciurile Euro 2020 din cauza ingrijorarilor legate de varianta Delta.
inaintea meciului Germaniei impotriva Angliei, la Londra, marti, Frank Ulrich Montgomery a spus
ca cei care calatoresc in Marea Britanie „risca sa se infecteze cu varianta Delta”.
"Consider ca este iresponsabil ca chiar si persoanele vaccinate sa calatoreasca la Londra in
aceasta situatie", a declarat el pentru reteaua de stiri RND din Germania.
Stadionul de la Wembley va permite 60.000 de fani sa urmareasca semifinalele si finala
turneului. inseamna ca stadionul va avea o capacitate de 75% pentru acele jocuri.
intre timp, oficialii sanitari din Danemarca au cerut 4.000 de fani sa se testeze dupa ce trei
persoane care au participat la meciul Danemarca-Belgia de joi trecut au contractat varianta Delta.
Se crede ca toti trei au fost infectati la joc.

Romania

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat joi, dupa ce Romania a
inregistrat primul deces cu tulpina indiana in randul bolnavilor Covid-19, ca este vorba despre un
pacient in varsta de 72 de ani, persoana nevaccinata, din judetul Arges, cunoscuta cu obezitate
si hipertensiune arteriala.
Potrivit lui Gheorghita, in Romania mai este internata la ATI o persoana cu varianta Delta a
coronavirusului.
Conform datelor publicate de INSP, pana la data de 20 iunie au fost confirmate 44 de cazuri de
infectari cu varianta Delta.
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