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SAÚDE ORGANIZAÇÃO TAMBÉM REFORÇOU A IMPORTÂNCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, FICAR EM CASA E LAVAR BEM SEMPRE AS MÃOS

OMS diz que não dá para prever
quanto tempo pandemia vai durar
Em nova conferência, diretor da organização confirmou 500 mil casos e 20 mil mortos pelo mundo e agradeceu
G20 pela ajuda trilionária; ainda não existe uma vacina para combater a doença que se alastra pelo mundo
EUROPA
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A OMS voltou a destacar nesta sexta-feira a necessidade
das medidas de isolamento
social para conter as infecções pelo novo coronavírus,
alertando que não é possível
saber quanto tempo a pandemia vai durar e que estamos
entrando em um campo de
incertezas.
O foco das atuações de
cada país devem ser sempre o “máximo controle da
doença e impacto mínimo na
economia e na vida das pessoas”, disse o doutor Michael
J. Ryan, diretor-executivo do
Programa de Emergências
Globais da OMS.
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Coronavírus. Soldados sul-africanos escoltam mulher sem-teto
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