Coronavirus Covid-19 –Spania

Așa cum am auzit și văzut pe la televiziuni, din presa sau de pe siturile oficiale,
Spania este a treia țară din lume cu cele mai multe persoane infectate cu noul
coranovirus Covid-19.
În
data
de
30.03.2020
așa
cum
se
poate
vedea
pe
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd
40299423467b48e9ecf6 numărul oficial de îmbolnăviri este de 85.195 cazuri
detectate la nivel oficial dintre care: 7.340 de decese și 16.780 cazuri vindecate.
Cazurile noi de persoane contagiate cu Covid-19 continuă să crească în fiecare
zi de o formă exponențială punând la încercare sistemul național de sănătate.
Criza generată de coronavirus, a obligat Guvernul Spaniei să decreteze o așa
numită stare de alarmă care să-i permită să ia măsuri speciale pentru a putea
împiedica răspândirea virusului.
Câteva măsurile sociale care au fost luate sunt:
 închiderea școlilor;
 închiderea barurilor, restaurantelor, cinematografelor;
 închiderea magazinele care nu au de-a face cu distribuirea alimentelor;
 au fost suspendate toate spectacolele, concertele, competițiile sportive și
orice alt fel de activități și reuniuni publice care pot genera aglomerări de
persoane;
Cu toate aceste măsuri luate, în data de 28 martie, Spania a anunțat măsuri și
mai dure pentru cetățeni.
Premierul Pedro Sanchez a hotărât că doar angajații din trei domenii mai pot
merge la muncă, suspendând orice altă activitate economică timp de două
săptămâni.
''Toţi salariaţii din activităţile neesenţiale vor trebui să rămână acasă în
următoarele două săptămâni'', respectiv până pe 9 aprilie inclusiv, când începe

weekend-ul Paştelui Catolic, a precizat prim ministrul. Sunt considerate activităţi
esenţiale cele sanitare, alimentare și energetice.
Creșterea numărului de cazuri de coronavirus în Spania, țară grav afectată de
pandemie, pare să încetinească, a declarat pentru BBC ministrul de Externe spaniol.
Spania a instituit restricții, iar acestea au fost extinse recent pentru toți
angajații non-esențiali pe durata a două săptămâni.
Spania a anunţat duminică restricţii mai dure pentru a ţine sub control
răspândirea coronavirusului, în condiţiile în care numărul deceselor a crescut,
transmite Reuters.
Premierul Pedro Sanchez a declarat sâmbătă seara că toţi lucrătorii din
sectoare neesenţiale trebuie să stea acasă timp de două săptămâni.
Angajaţii vor primi salariile obişnuite, dar ulterior vor recupera zilele nelucrate.
Măsura va fi valabilă în perioada 30 martie-9 aprilie.
Duminică, ministrul Muncii Yolanda Diaz a spus că măsura este flexibilă, iar
lucrătorii vor trebui să recupereze zilele nelucrate înainte de 31 decembrie.
”Trebuie să reducem mobilitatea la nivelul unei zile de duminică”, a spus Diaz,
adăugând că, luând în calcul şi vacanţa de Paşte, măsurile vor acoperi 8 zile
lucrătoare.

Guvernul spaniol îşi va asuma controlul tuturor forţelor de poliţie regionale şi
locale din ţară şi va avea liste ale Forţelor Armate, pentru eventualitatea în care va fi
nevoie să le utilizeze, în plus, executivul va prelua controlul tuturor resurselor
sanitare din ţară şi va fi "autoritatea competentă" în întreaga Spanie.

