Coronavirus: Tamil Nadu meldt voor de tweede dag meer dan 1000 Covid- 19 gevallen.
Tamil Nadu registreerde maandag de grootste eendaagse piek in het aantal nieuwe coronavirus
gevallen in de staat, met een totaal van meer dan 23.000. Gisteren werd de op één na hoogste
piek van 1149 gevallen gerapporteerd. Met 1.162 meer patiënten die Covid-19 positief
bevestigden sinds zondag, stegen de totale gevallen van coronavirus van Tamil Nadu tot 23.495
sinds de uitbraak, volgens de gezondheidsdienst van de staat. Dit is de derde dag dat de staat
gemiddeld meer dan 1.000 dagelijkse gevallen heeft geregistreerd.
Daarnaast nam het dodental in de staat toe tot 184 nadat er in de afgelopen 24 uur nog 11
dodelijke slachtoffers waren gemeld. Van de nieuwe gemelde gevallen werden 50 patiënten uit
verschillende staten die via trein, weg of vlucht naar Tamil Nadu kwamen, positief getest in de
staat.
Er zijn momenteel 10.138 actieve gevallen. Afgezien daarvan zijn in totaal 13.170 patiënten
ontslagen of genezen van de zeer besmettelijke ziekte, waaronder 413 dergelijke patiënten die
vandaag zijn ontslagen, voegde de staatsgezondheidsafdeling eraan toe. Hiervan zijn 14.750
patiënten mannen, 8.732 vrouwen en 13 transgenderpatiënten.
Er zijn tot nu toe 72 functionerende Covid-19-testfaciliteiten in de staat, waarvan 29 privé zijn,
terwijl de rest eigendom is van de overheid. Volgens de regering werden in totaal 11.377
monsters getest.
Na een onderbreking van 68 dagen hervatten de door de overheid gerunde bussen de
werkzaamheden op beperkte wijze in de meeste delen van Tamil Nadu op maandag. Ook waren
de interstatelijke treindiensten voor passagiers weer op schema in Tamil Nadu, die voor het eerst
sinds de aankondiging van de COVID-19-vergrendeling op 24 maart belangrijke plaatsen met
elkaar verbonden, en ook cabinediensten en taxi's hervatten hun diensten vandaag in de staat.
Ondertussen registreerde India volgens de laatste gegevens van het Ministerie van
Volksgezondheid de afgelopen 24 uur de hoogste piek van één dag met 8.392 bevestigde nieuwe
gevallen van coronavirus. Het totale aantal Covid-19-positieve patiënten in het land bedraagt nu
190.535 sinds de uitbraak. Het dodental in het land steeg tot 5.394.
Foto, Medewerkers van verschillende bedrijven sproeien ontsmettingsmiddel op straat om de
coronaviruspandemie in Chennai te verminderen.

