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Kraj
Niemcy

Opis sytuacji
-Aktualne dane: źródło Instytut Roberta Kocha / 26.03. godz. 08.00/
Niemcy: zarażonych 36.508 / + od dnia poprzedniego 4.995 / zmarło 198
Berlin:
1.645 / +217 / 5
Brandenburgia:
505 / +62 / 1
Saksonia:
1.128 / +148 / 6
-W ekspresowym tempie i przy zachowaniu nadzwyczajnych środków
ostrożności niemieccy posłowie obradowali nad pakietem antykryzysowym
dla gospodarki. Nowelizacja budżetu przewiduje zaciągnięcie nowych
długów na kwotę 156 miliardów euro netto. Pakiet ratunkowy dla
niemieckiej gospodarki w piątek (27.03.) musi jeszcze zostać zatwierdzony
przez Budesrat.
-Pracownicy sezonowi z Polski nadal mogą wjeżdżać do Niemiec.
W ramach walki z epidemią koronawirusa Niemcy zamknęły granice dla
pracowników sezonowych. Rozporządzenie weszło w życie 25 marca
o godzinie 17:00. Ambasada Polski w Berlinie podaje, że nie są nim objęci
Polacy.
-Pracownicy sektora opiekuńczego, także z państw Europy Wschodniej,
nie zostali objęci zakazem wjazdu do Niemiec. Dotyczy to nie tylko
opiekunek i pielęgniarzy, ale także innych osób dojeżdżających do pracy
w Niemczech. O wpuszczeniu ich do Niemiec decydują posiadane przez
nich dokumenty, takie jak umowa o pracę albo zlecenie na wykonanie
pracy bądź usługi w Niemczech.
-Rząd Saksonii zdecydował o rozszerzeniu programu pomocy dla
pracowników dojeżdżających do pracy z Polski i z Czech w sektorze opieki
medycznej oraz powiązanych sektorach usługowych. Otrzymają dotację
40 euro dziennie. Jeśli zabiorą ze sobą członków rodziny lub partnera
będzie to 20 euro dziennie dodatkowo.
-Saksonia przekazała dziesięć milionów euro na ten natychmiastowy
program (do pracy dojeżdża ponad 10 tys. polskich i 9 tys. czeskich
pracowników).
-Saksoński minister gospodarki Martin Dulig zaapelował do saksońskich
przedsiębiorców o opiekę nad polskimi i czeskimi pracownikami oraz
zapewnienie im zakwaterowania w pustych hotelach, pensjonatach lub
schroniskach kościelnych, takich jak domy spokojnej starości.
-Brandenburskie kliniki Ernst-von-Bergmann w Poczdamie i Carl-ThiemKlinikum w Cottbus / Chóśebuz przyjmą po dwóch ciężko chorych
pacjentów zarażonych coronawirusem z Włoch. Obie kliniki są w kontakcie
z Kancelarią Stanu, Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem
Spraw Zagranicznych i Ambasadą Niemiec w Rzymie.
-Saksonia przyjęła dwóch ciężko chorych pacjentów z Włoch do kliniki
w Lipsku.
*Źrodło: Instytut Roberta Kocha, Deutsche Welle, Sächsische Zeitung,
MDR Sachsen, rbb24, Brandenburska Kancelaria Stanu

Czechy

-W Czechach stwierdzono dotąd 1654 przypadków koronawirusa, zmarło 6
osób.

- Obecnie, w Kraju Libereckim COVIDEM-19 jest zarażonych 16 osób.
-Trwa sprawa wydobycia w kopalni Turów. Polskie władze nie wysłuchały
głosów krajów sąsiednich (w tym Kraju Libereckiego) i pozwoliły na dalsze
wydobycie. Polskie Ministerstwo Klimatu zdecydowało, że wydobycie w
kopalni węgla brunatnego w Turowie będzie kontynuowane przez co
najmniej kolejne 6 lat. Decyzja nie nie została należycie skonsultowana z
zainteresowanymi stronami, w tym z regionem Liberec. Górnictwo ma
negatywny wpływ na zaopatrzenie w wodę pitną i nadmiernie
zanieczyszcza lokalne powietrze.
-Na wczorajszym posiedzeniu członkowie Rady Kraju Libereckiego, przyjęli
restrykcyjne środki budżetowe. Radni zgodzili się na te kroki w celu
utrzymania zrównoważonego budżetu regionu na rok 2020 i na lata
następne w związku ze środkami nadzwyczajnymi rządu reagującymi na
globalną sytuację kryzysową ogłoszoną przez rząd czeski w związku z
rozprzestrzenianiem się SARS CoV-2.
-Kraj Liberecki, we współpracy z lokalnymi firmami, rozpoczyna masową
produkcję nanofiltrów do masek z wszytymi kieszeniami. Wolontariusze
szyją maski w miastach i wsiach. Ze względu na produkcję nanofiltrów, na
stronie partnera załączony jest film pokazujący, jak uszyć maskę z opcją
włożenia filtra 15 x 20 cm.
*Źródło: Euractive.cz; Kraj-lbc.cz; polskieradio24.pl; stronazdrowia.pl
Słowacja

-Na Słowacji stwierdzono dotąd 216 przypadków koronawirusa.
-17 osób chorych w Samorządowym Kraju Nitrzańskim.
-100 000 maseczek FFP3 z Turcji przybyło wczoraj na Słowację specjalnym
samolotem rządowym. Później w ciągu dnia z Chin przewieziono na
Słowację 74 tony materiałów medycznych: maski ochronne, rękawiczki i
kombinezony. Dostawa została zorganizowana w ramach programu SALIS
działającego w ramach NATO;
-Ministerstwo Edukacji uruchomiło witrynę do nauki na odległość
ucimenadialku.sk ze wszystkimi informacjami na temat dat
i pomysłów na nauczanie w domu dla nauczycieli i rodziców;
-Noszenie maski ochronnej będzie obowiązkowe poza domem, w tym na
ulicy. W kolejce ludzie muszą stać co najmniej 2 metry od siebie, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
-Od 30 marca pomiar temperatury będzie obowiązkowy przy wejściu do
sklepów, szpitali, fabryk, ... (za pomocą cyfrowego termometru
bezdotykowego mierzącego temperaturę na czole)
-Wszystkie sklepy będą zamknięte w niedziele, w celu dezynfekcji i
umożliwienia personelowi odpoczynku.
-Zakaz organizowania imprez masowych, który wygasł 24 marca, został
przedłużony do odwołania.
*Źródło: Denník N ; health.gov.sk; korona.gov.sk;
https://dennikn.sk/1793300/mapa-vyskytu-covid-19-na-slovenskunedela/; spectator.sme.sk

Ukraina

-Na Ukrainie jest 145 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków COVID19, z czego 5 śmiertelnych, a 1 pacjent wyzdrowiał.
-W ciągu doby potwierdzono 32 nowe przypadki.
-25 marca w całej Ukrainie wprowadzono stan wyjątkowy. Kwarantanna
została przedłużona do 24 kwietnia.

-Ważne jest zapewnienie Ukraińcom wszystkiego, czego potrzebują do
kwarantanny, utrzymania miejsc pracy, a jednocześnie przestrzegania
środków bezpieczeństwa - powiedział Minister Rozwoju Gospodarczego,
Handlu i Rolnictwa Ukrainy Igor Petrashko.
-W okresie kwarantanny zniesiono zakaz sprzedaży hurtowej środków
spożywczych, handlu preparatami weterynaryjnymi, wdrożenia praktyki
weterynaryjnej, sprzedaży pasz, pestycydów i agrochemikaliów, nasion i
materiałów do sadzenia, a także niektórych innych działań.
-Ponadto rząd złagodził warunki transportu pasażerskiego podejmowane
przez przedsiębiorstwa produkcyjne.
-Rada Regionalna Obwodu Sumskiego postanowiła przeznaczyć 28
milionów hrywien na wdrożenie środków mających na celu zapobieganie
pojawianiu się i rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).
Wspomniane fundusze są kierowane do Narodowego Instytutu
Badawczego «Sumy Regional Infectious Clinical Hospital”na zakup
niezbędnego sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej.
-Dzisiaj, 26 marca, obwód iwano-frankowski otrzymał 350 000 masek
medycznych, dwa urządzenia do sztucznej wentylacji płuc, 20
respiratorów, pulsoksymetry i pompy infuzyjne. Właśnie takiej pomocy
potrzebują nasze instytucje - powiedział przewodniczący regionu Witalij
Fiedoriw. „Mamy nadzieję, że dzięki takim dostawom, wsparciu
finansowemu z lokalnych budżetów i organizacji charytatywnych będziemy
w stanie zapewnić szpitalom niezbędny sprzęt ochronny i zaopatrzenie”.
-Przypomnimy, że wczoraj obwód Iwano-Frankowski otrzymał pomoc
humanitarną z Chin - ekspresowe i laboratoryjne testy na wykrycie
koronawirusa.
*Źródło: ukrinform.ua ;if.gov.ua ;sm.gov.ua ;moz.gov.ua ;segodnya.ua
;who.com
Białoruś

-Jak poinformował zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Obwodu
Homelskiego u pacjentki z Żytkowicz, po przeprowadzonych testach, nie
stwierdzono obecności koronawirusa. Jej stan jest stabilny, po zakończeniu
leczenia szpitalnego zostanie wypisana.
-Ujemny wynik na obecność COVID - 19 odnotowano również u młodej
dziewczyny, która przybyła z Londynu.
-Przewodniczący Homelskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego,
Gienadij Sołowiej, w imieniu swoim oraz mieszkańców regionu, skierował
słowa wsparcia do włoskich przyjaciół i partnerów w związku z sytuacją w
tym kraju z powodu koronawirusa. Pismo zostało wysłane do włoskich
regionów i miast i włoskiej ambasady na Białorusi.
-Brak nowych danych statystycznych o stanie epidemii na Białorusi na
dzień 26 marca.
*Źródło: gomel-region.by, naviny.by

Rosja

-W ciągu ostatniej doby w 18 rosyjskich regionach odnotowano 182 nowe
przypadki koronawirusa, podała centrala operacyjna ds. walki z COVID-19.
-Sprecyzowano, że w Moskwie wykryto 136 przypadków infekcji, siedem w
obwodzie swierdłowskim, po pięć w Petersburgu i Kraju Permskim, cztery
w Jakucji, po trzy w Kraju Stawropolskim, Kraju Krasnojarskim, Tatarstanie i
w obwodzie czelabińskim; po dwa zakażenia zarejestrowano w obwodzie
pskowskim, obwodzie samarskim, w Chanty-Mansyjskim Okręgu

Autonomicznym i Buriacji; po jednym przypadku w obwodzie
kemerowskim, tomskim i nowosybirskim, a także w Kraju Chabarowskim.
-Wszyscy nowi pacjenci w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali w
krajach, w których panuje niekorzystna sytuacja epidemiologiczna.
Zainfekowani zostali hospitalizowani i umieszczani w specjalnych boksach,
a ci, którzy się z nimi kontaktowali, są pod obserwacją.
-Gubernator Obwodu Pskowskiego zaktualizował oficjalnie podawane
statystyki, informując, iż w jego regionie na dzień dzisiejszy są już 4
potwierdzone diagnozy koronawirusa. Wszyscy są obserwowani. Sami
pacjenci czują się normalnie, nie ma symptomatologii - ale jest wirus, aż do
wyzdrowienia pozostaną pod nadzorem lekarzy – napisał na swoim koncie
na Instagramie.
-Całkowita liczba pacjentów z koronawirusem w Rosji osiągnęła 840 (546 z
nich w Moskwie), 38 osób wyzdrowiało, dwóch zakażonych zmarło. Około
139 tysięcy pozostaje pod nadzorem lekarzy.
-Premier kraju Michaił Miszustin poinformował, że Rząd Federacji
Rosyjskiej nakłada grzywny na osoby, które wykazują się
„lekkomyślnością”, odmawiając przestrzegania zasad kwarantanny i innych
przepisów wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa.
-Rząd zażądał zatrzymania ruchu lotniczego z innymi krajami
-Władimir Putin poinformował, że referendum konstytucyjne, które miało
odbyć się 22 kwietnia zostanie odroczone. Jak powiedział, nowy termin
zostanie ustalony na podstawie opinii ekspertów, gdy epidemia
koronawirusa wygaśnie.
-„W obecnej chwili naszym priorytetem jest zdrowie, życie i
bezpieczeństwo naszych obywateli. Dlatego uważam, że głosowanie należy
przełożyć na późniejszy termin. Na bieżąco będziemy oceniać, jak sytuacja
będzie się rozwijała w poszczególnych regionach oraz w całym kraju i
bazując na profesjonalnych opiniach, zaleceniach lekarzy i specjalistów
podejmiemy decyzję o nowej dacie referendum” – stwierdził prezydent
Rosji.
-Władimir Putin ogłosił także, że najbliższy tydzień, od weekendu do
5 kwietnia, będzie wolny od pracy. Zachowana ma zostać wysokość
wynagrodzeń. Funkcjonować w tym czasie mają placówki medyczne,
sklepy, apteki, transport i organy władzy wszystkich szczebli.
-Rząd rosyjski zalecił, aby regiony zawiesiły rozrywkę w centrach
handlowych, kinach i zakazały palenia fajki wodnej w miejscach
publicznych z powodu koronawirusa, podała strona internetowa gabinetu.
Zaleca się również, aby obywatele przestali odwiedzać miejsca świadczące
usługi jak kluby nocne, kina, sale zabaw dla dzieci i centra rozrywki dla
dzieci. Ponadto zaleca się zakaz palenia fajek wodnych w restauracjach,
barach, kawiarniach i innych miejscach publicznych.
-Mer Moskwy Siergiej Sobianin nakazał od 30 marca do 5 kwietnia
zamknąć wszystkie kawiarnie, restauracje, parki, zakłady usługowe i centra
handlowe. Kawiarnie i restauracje będą mogły pracować na wynos. Zalecił
także powstrzymanie się od wizyt w kościołach.
-Gubernator Obwodu Wołogdzkiego Oleg Kuvshinnikov również
poinformował o dodatkowych środkach, które zostaną podjęte w regionie
w celu zapobiegania koronawirusowi. Wejdą one w życie 28 marca 2020 r.
Wszystkie kluby nocne, kina, przedszkola i centra edukacyjne zostaną
tymczasowo zawieszone. Hale sportowe, baseny, parki wodne nie będą

wykonywać pracy. Organy ścigania regionu będą monitorować ich
wdrażanie. Centra handlowe i punkty gastronomiczne będą nadal działać.
Ponadto poproszono mieszkańców o ograniczenie wizyt w tych miejscach.
-Dekretem Gubernatora Obwodu Pskowskiego o przeciwdziałaniu
koronawirusowi w regionie wprowadzono kwarantannę do dnia 12
kwietnia. Tymczasowo zawieszono działalność klubów nocnych (dyskotek) i
innych podobnych obiektów, kin, sal zabaw i centrów rozrywki dla dzieci,
basenów i parków wodnych. Funkcjonowanie klubów sportowych, klubów
fitness i centrów fitness jest dozwolone pod warunkiem jednorazowego
pobytu we wszystkich pomieszczeniach klubu (centrum) nie więcej niż 15
osób z obowiązkowym pomiarem temperatury ciała dla gości i
pracowników klubów (centrów) oraz wdrożeniem wszelkich środków
sanitarnych i przeciwepidemiologicznych. Dozwolone jest prowadzenie
zajęć na świeżym powietrzu z liczbą uczestników nie większą niż 15 osób,
jeżeli zostaną podjęte środki zapobiegawcze. W przypadku niespełnienia
tych wymagań działalność klubów fitness i centrów fitness również
zostanie zawieszona. Zgodnie z zaleceniami rządu, wprowadzono zakaz
palenia fajki wodnej w restauracjach, barach, kawiarniach i podobnych
obiektach.
-Regionalny komitet sportowy otrzymał polecenie zawieszenia oficjalnej
kultury fizycznej i wydarzeń sportowych w obwodzie pskowskim, jakie
przewidziano w kalendarzu na bieżący rok.
-Około 80% pomocy humanitarnej, którą Rosja wysłała Włochom do walki z
koronawirusem, okazało się „absolutnie bezużyteczne lub mało
przydatne”, pisze gazeta La Stampa. W publikacji zauważono, że rosyjska
pomoc obejmowała sprzęt do dezynfekcji terytoriów i inny specjalny sprzęt
tego typu, podczas gdy na przykład Chiny wysyłały głównie maski
medyczne i mechaniczne urządzenia wentylacyjne do Włoch. Według
gazety, popierając Włochy, Moskwa realizuje swoje interesy polityczne i
dyplomatyczne. Wszyscy rosyjscy specjaliści to wojskowi z wysokimi
stopniami wojskowymi, a nie lekarze. „Rosyjskie wojsko swobodnie
przemieszcza się po całych Włoszech, kilka kroków od baz NATO” podkreśla publikacja.
*Źródło: polskatimes.pl, zona.media/chronicle/russiavirus,
sputniknews.com, vologda-poisk.ru, ria.ru, стопкоронавирус.рф,
pskov.ru, La Stampa, naviny.by
Francja

-Liczba zarażonych koronawirusem w Oksytanii 1082, 40 osób zmarło. W le
Lot jest 75 osób chorych.
-Liczba zarażonych koronawirusem we Francji- 25233, zmarli- 1331,
w szpitalach jest 11 531 osób, na oddziałach reanimacyjnych znajdują się
2827 osoby ich stan osób lekarze określają jako ciężki.
-Podawane codziennie liczby dotyczące ofiar śmiertelnych epidemii władze
Francji uznają teraz za zaniżone, ponieważ nie ma pełnych danych
dotyczących śmiertelności osób zakażonych koronawirusem i
przebywających w domach opieki dla seniorów. W domach opieki dla
seniorów we Francji przebywa blisko milion osób. W Paryżu 148 spośród
700 takich placówek poinformowało, że wśród ich podopiecznych
zdiagnozowano przypadki koronawirusa, a co najmniej 61 osób zmarło na
Covid-19. Rząd obiecał, że najbliższych dniach wdrożony zostanie system
monitorowania takich placówek.

-Powołana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona specjalna rada
naukowców, która doradza rządowi w sprawach dotyczących epidemii,
ogłosiła we wtorek, że należy rozważyć przedłużenie okresu restrykcji "do
co najmniej sześciu tygodni".
-Premier Edouard Philippe oznajmił, że Francja musi się przygotować na
"długotrwały efekt" pandemii koronawirusa, nie tylko w wymiarze
zdrowotnym, ale też na "szok gospodarczy i szok społeczny".
-FNSEA, pierwszy związek rolniczy we Francji, zaapelował do Francuzów o
pomoc w zbiorach. Zamknięcie granic spowodowało, że pracownicy
sezonowi z Tunezji, Maroka i krajów wschodnich nie przyjechali do Francji.
Minister rolnictwa Didier Guillaume wezwał wczoraj Francuzów do
przyłączenia się do „wielkiej armii rolnictwa”.
-Francuski rząd przyjął 25 antykryzysowych dekretów w związku z
pandemią koronawirusa. Tymczasowo zmodyfikowany został m.in. kodeks
pracy, który zezwala pracodawcy na wprowadzenie nawet 60-godzinnego
tygodnia pracy Przyjęty przez rząd pakiet antykryzysowy składa się z trzech
filarów: kredytów, bezpośredniego wsparcia finansowego dla małych i
średnich przedsiębiorstw oraz możliwości wysyłania pracowników na
częściowe bezrobocie, które będzie współfinansowane przez państwo.
Pośród rozporządzeń znalazły się również rozwiązania dotyczące opieki
społecznej i ochrony socjalnej, m.in. wydłużenie okresu wypłacania
zasiłków dla bezrobotnych, odroczenie zapłaty czynszów, rachunków za
prąd i gaz oraz przedłużenie okresu, w którym zakazane jest eksmitowanie
na bruk osób niepłacących czynszu. Ustanowiony mechanizm
współfinansowanych przez państwo zasiłków dla osób, które nie wykonują
pracy, ale nie są na stałe zwalniane ze swoich przedsiębiorstw, ma
ograniczyć zwolnienia pracowników. Zatrudnieni w firmach
przeżywających trudności z powodu epidemii będą mogli przejść na
częściowe bezrobocie. Nie będą oni zwolnieni i otrzymają wynagrodzenie
w wysokości 70 proc. wynagrodzenia brutto (około 84 proc.
wynagrodzenia netto). Państwo będzie finansowało to świadczenie do 4,5krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownicy z wynagrodzeniem
minimalnym lub niższym otrzymają 100 proc. uposażenia. Osoby pracujące
na legalnych umowach świadczące usługi w domach (sprzątaczki,
opiekunki, fryzjerzy, kosmetyczki itd.) otrzymają rekompensatę do 80 proc.
wynagrodzenia, jeśli nie będą mogły wykonywać pracy z powodu epidemii
koronawirusa.
-W le Lot władze koordynują działania „domowych pomocników”, osób
zajmujących się opieką nad seniorami pozostającymi w domach.
Dostarczają im zakupy i monitorują stan zdrowia.
-Serge Rigal, Prezydent Departamentu Lot, podjął decyzję o zamknięciu
inwestycji budowlanych Departamentu realizowanych we współpracy z
firmami z sektora prywatnego. Projekty te dotyczą dróg i budynków, w
szczególności szkół wyższych. Decyzję tę podjął aby chronić pracowników
firm budowlanych i urzędników Departamentu.
-Szkoły w departamencie są otwarte dla dzieci personelu medycznego i
pracowników służby zdrowia na pierwszej linii opieki zdrowotnej w związku
z epidemią Covi-19. Jest to forma pomocy pracownikom służby zdrowia,
których część musiałaby zostać w domach w wypadku konieczności opieki
nad dziećmi.
-W Oksytanii zanieczyszczenie powietrza zmniejszyło się o do 75% dzięki
ograniczeniu ruchu samochodów i ograniczeniu aktywności zakładów

produkcyjnych.
*Źródło; polskieradio24.pl, rmf24.pl, wprost.pl, forsal.pl, fakty.interia.pl,
rp.pl, santepubliquefrance.fr, lot.fr, ladepeche.fr, wyborcza.pl,
gazetaprawna.pl
Włochy

-W Abruzzo odnotowano 813 chorych na Covid-19, w porównaniu do
wczoraj odnotowano wzrost o 124 nowych przypadków 248 pacjentów jest
hospitalizowanych, 52 osoby zmarły.
-Wykonano 4982 testy.
-Liczba obecnie zakażonych we Włoszech wynosi ponad 57 000. Od
początku kryzysu zanotowano prawie 74 000 zakażeń. Wyleczono 9 300
chorych. Ponad 3500 osób jest na intensywnej terapii. Do 7530 wzrosła we
Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. W środę zmarły 683
osoby. Kolejny dzień z rzędu spada liczba nowych zakażeń, w środę
stwierdzono ich prawie 3500.
-Do 29 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych
koronawirusem. Łącznie zakażenie potwierdzono u ponad 5 tys.
pracowników służby zdrowia w całym kraju.
-Pracownicy służby zdrowia pracują pod dużym obciążeniem i w dużym
stresie. Samobójstwo popełniła druga pielęgniarka, po tym jak dowiedziała
się, że jest chora na COVID-19 i mogła zarażać pacjentów i
współpracowników.
-Władze lokalne podejmują próby monitorowania osób chorych
przebywających w domach, które dotychczas nie informowały o swoich
dolegliwościach. W Mediolanie uruchomiono portal internetowy na
którym chorzy mogą zgłaszać swoje problemy. Zidentyfikowano w ten
sposób potencjalnych 1800 chorych. Obecnie są objęte monitoringiem i
nadzorem lekarskim.
-W Abruzzo uchylono przepis na mocy którego część leków można było
uzyskać jedynie w oparciu o receptę „papierową”. Obecnie wszystkie leki
można nabyć w oparciu o recepty wystawiane za pośrednictwem
Internetu.
-Region zaangażował do pomocy 10 tysięcy wolontariuszy działających w
ponad 45 obiektach (w tym altanach, kontenerach, namiotach,
konstrukcjach rozciągających itp.) wybudowanych w celu wsparcia szpitali,
zaopatrzonych w ponad 100 grzejników. Rozprowadzono 300 tysięcy
masek, z czego 150 tysięcy w szpitalach. Dotychczasowe wydatki Abruzzo
na walkę z epidemią wynoszą 15 milionów euro.
-Została przygotowana umowa ramowa między regionem Abruzzo a
związkami zawodowymi. Umowa zostanie sformalizowana i podpisana w
następny poniedziałek, co stworzy podstawę prawną wypłaty funduszu na
rzecz zwolnień w firmach, których działalność została zawieszona na mocy
dekretu rządu.
*Źródło; fakt.pl, wiadomosci.onet.pl, rp.pl, tvp.info, regione.abruzzo.it,
rmf24.pl, wiadomosci.wp.pl, zdrowie.wprost.pl, wiadomosci.gazeta.pl,
o2.pl

Mołdawia

-W Mołdawii kolejne 24 osoby są zarażone koronawirusem. Łączna liczba
osiągnęła 149.
-Zorganizowano wspólne załogi, składające się z policji i wojska, które będą
patrolować miejsca publiczne, w tym stacje benzynowe, parki i tereny

rekreacyjne, w celu utrzymania porządku publicznego i zapewnienia
zgodności ze środkami ustanowionymi przez władze okresie stanu
wyjątkowego.
-Sprzęt medyczny potrzebny do leczenia infekcji spowodowanych
koronawirusem został przekazany jako darowizna dla szpitali w stolicy.
Municypium Kiszyniów informuje, że otrzymał 7 urządzeń medycznych do
sztucznej wentylacji płuc dla instytucji medycznych.
-Sprzęt medyczny został przekazany przez przedsiębiorcę, który
odpowiedział na prośbę władz miejskich o zaangażowanie się w
zapobieganie i powstrzymanie rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19.
*Źródło: esp.md; mid.gov.md; chisinau.md;
Grecja

-W Grecji zakażone są 821 osoby, 22 zmarło.
W Regionie Kreta zarażonych jest 10 osób.
-Śmierć z powodu covid-19, 42-letniego badacza z tytułem doktora
z Uniwersytetu w Bremen, Andreasa Hillbola. Naukowiec zajmujący się
ochroną środowiska, przybył na Kretę na początku marca na seminarium
dla doktorantów na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Krecie.
-Zamknięte drzwi Kościołów w Heraklionie, ponownie otwarte- przed
ekranami komputerów i telefonów komórkowych. Msze Święte będą
transmitowane na żywo przez YouTube!
*Źródło: Crete.gov.gr; forsal.pl; mp.pl; cretalive.gr; capitano.gr;
stronazdrowia.pl

Serbia

-W Serbii potwierdzono dotąd 384 przypadków koronawirusa i 3 zgony;
-W Prowincji Autonomicznej Wojwodiny zarażonych koronawirusem jest
36 osób - brak nowych danych.
-Ośrodek w Fruška Gora „Letenka”(w Prowincji Autonomicznej
Wojwodiny), będzie działał jako ośrodek przyjęcia cudzoziemców, którzy
zostali poddani kwarantannie na podstawie nakazu kontroli sanitarnej.
„W bardzo krótkim czasie, wspólnie z Ministerstwem Obrony, mogliśmy
przystosować ten obiekt na 224 osoby - powiedział premier prowincji Igor
Mirovic po wizycie w „Letence”.
-Według Mirovica w najbliższych dniach zostaną podjęte prace nad
demontażem obozu dla migrantów w Kikinda, który obecnie liczy 1000
osób, tak aby zapewnić większą pełną kontrolę nad złożoną sytuacją
epidemiologiczną w tym mieście i przygotowuje się obiekt wojskowy w
Sombor. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę medyczną, odpowiednie
zakwaterowanie, trzy posiłki dziennie i wszystko, co jest potrzebne, aby
proces diagnozy i leczenia przebiegał sprawnie ”- powiedział minister
Vulin.
-W środę (25-03-2020) Serbia ewakuowała 148 obywateli Turcji
pozostawionych w tym kraju z powodu środków podjętych w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa znanego jako
COVID-19. Samolot od krajowego przewoźnika Air Serbia, zorganizowany
przez serbskich urzędników, bezpłatnie przewiózł obywateli Turcji z
lotniska im. Nikoli Tesli w stolicy Belgradzie do Stambułu.
*Źródło: vojvodina.gov.rs; rs.usembassy.gov; https://www.srbija.gov.rs;
covid19.rs; stronazdrowia.pl

Chiny

- W Chinach znów nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków

Belgia

zakażenia koronawirusem - podała we wtorek w Pekinie chińska Narodowa
Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach trzy osoby zmarły. Jak
poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą
47 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy.
-Jeszcze się świat nie uporał z pandemią koronawirusa, a z Chin nadeszła
niepokojąca informacja o śmierci mężczyzny, który zmarł z powodu innej
choroby zakaźnej, zwanej hantawirusem - podaje portal polskatimes.pl.
Chiński dziennik The Global Times podaje, że chodzi o mężczyznę, który
zasłabł w autobusie w drodze do pracy w prowincji Szantung. Pochodził on
z południowo-zachodniej prowincji Junnan. Specjalistycznym testom
poddano 32 pasażerów feralnego autobusu. Jak na razie wyniki badań nie
są znane. Hantawirus jest chorobą wirusową, po raz pierwszy stwierdzono
ją w USA w 1993 roku. Jest przenoszony na ludzi przez gryzonie, m. in.
myszy i szczury.
-Przez ostatnie tygodnie w Chinach notowano bardzo mało przypadków
nowych zachorowań. Ta sytuacja właśnie się zmienia na gorsze. Z każdym
dniem szybko przybywa chorych na CoVID-19 i jest to związane z
powrotem obywateli do kraju. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) ostrzegali o niej już w ubiegłym tygodniu. Teraz ich proroctwa
zaczynają się spełniać. Druga fala nie będzie dotyczyć tylko Chin. Ma ona
dotrzeć również do Europy i innych krajów świata, ale na razie musimy
poradzić sobie z pierwszą, która osiągnie swój szczyt w ciągu najbliższych 2
tygodni, przynajmniej tak wieszczą specjaliści.
-Brak danych o regionie partnerskim, mimo wysłanego emaila.
*Źródło: newsweek.pl; geekweek.pl
-Wg Raportu Światowej Organizacji Zdrowia stan odnośnie osób
zakażonych w Belgii na dzień 25 marca to w sumie 4269 przypadków, w
porównaniu do 24 marca nowych osób zakażonych jest526; w sumie 122
osoby zmarły (34 nowe zgony od dnia poprzedniego).
-Wg informacji przedstawionych podczas konferencji prasowej Służb
Zdrowia w Belgii 25 marca: 2152 osób przebywa w szpitalach w tym 474
na intensywnej terapii, a 322 jest podłączonych do respiratorów.
Przekazywane dane dot. zgonów dotyczą zarówno dane ze szpitali jak i
domów opieki nad osobami starszymi. Od dnia poprzedniego 115 osób
wyszło już ze szpitali.
-Zdaniem wirusologów, nie jesteśmy jeszcze nadal w momencie szczytu
epidemii, dlatego należy nadal bardzo mocno przestrzegać wszystkich
zaleceń. Nie jest konieczne noszenie masek na ulicy, noszenie masek może
dawać fałszywe wrażenie bezpieczeństwa; należy przede wszystkim
pamiętać o niedotykaniu twarzy i częstym myciu rąk. Rzecznik prasowy B.
Ramacker przestrzegał również o niebezpieczeństwie w sieci, które wiąże
się z sytuacją pandemii koronawirusa. Pojawia się dużo oszustw, np. ofert
zakupów masek, żeli dezynfekujących czy innych leków; fałszywych zbiórek
środków dla ofiar będących w rzeczywistości wyłudzeniami; a także
fakenewsów. Najlepiej korzystać z oficjalnych źródeł i linii telefonicznych
odnośnie pandemii.
-Dziś w nocy ochrona ludności cywilnej przyjęła dostawę 100 000 masek
FFP2, które zostaną przekazane personelowi medycznemu w regionie.
*Źródło: www.who.int; www.lesoir.be, Konferencja prasowa Służb
Zdrowia Belgii, Sante Belgique http://news.belgium.be/fr/corona

