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Nyheter

 CORONAVIRUSCORONAVIRUS

Coronasmittad 16-årig
flicka död i Frankrike
FRANKRIKE (TT-AFP) |  Fredag 11.17 ,
uppdaterad Fredag 11.48

� � � Kommentera

Läkare utanför ett tält som används som ett väntrum för personer med coronasymtom
vid ett Parissjukhus.

– Hela tiden har vi fått höra att viruset inte drabbar unga. Vi trodde

på det, som alla andra, säger flickans mamma till nyhetsbyrån AFP.

En 16-åriga fransk flicka, som inte hade några kända
underliggande sjukdomar, var frisk när hon för en vecka sedan fick
lätt hosta. Nu är hon död i covid-19.

Foto: Christophe Ena/AP/TT

https://www.kristianstadsbladet.se/om/coronavirus
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Efter att ha hostat i några dagar började hennes dotter i lördags få

svårt att andas. 16-åringen togs till sjukhus där hon gick igenom

flera tester och undersökningar.

Sedan försämrades hennes tillstånd snabbt. Mamman beskriver

Parisfamiljens förlust som "outhärdlig".

� Jim har utegångsförbud i smitthärjade byn: ”Får gå max fem Jim har utegångsförbud i smitthärjade byn: ”Får gå max fem
meter utanför tomten”meter utanför tomten”

� Polisen: Brottsligheten förändrad Polisen: Brottsligheten förändrad

Ovanligt
Flickan, som enligt hennes mamma inte hade några kända

underliggande sjukdomar, är en av de 366 personer som det senaste

dygnet avlidit på sjukhus i covid-19 i Frankrike. Det är den högsta

siffran för landet hittills, enligt Jérôme Salomon vid

hälsodepartementet. Salomon betonar att personer som avlidit på

ålderdomshem eller i sina hem inte finns med i statistiken.

Fallet med döda 16-åringen är mycket ovanligt och sticker ut,

eftersom de allra flesta som hittills har avlidit har varit äldre

personer med underliggande sjukdomar. Medelåldern för de

avlidna i Sverige hittills ligger på drygt 80 år. Den yngsta patient

som intensivvårdats i Sverige är 21 år.

Fransmän tas hem
I Frankrike har stränga regler införts för att bekämpa

smittspridningen. Skolor håller stängt och människor har beordrats

att isolera sig i sina bostäder. Det enda som är tillåtet är turer till

https://www.kristianstadsbladet.se/sport/jim-har-utegangsforbud-i-smittharjade-byn-far-ga-max-fem-meter-utanfor-tomten/
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/polisen-brottsligheten-forandrad/
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mataffärer eller apotek samt motionsrundor på en timme. Den som

tränar måste göra det ensam eller i sällskap av ett barn och hålla sig

inom en radie av en kilometer från hemmet.

Parallellt försöker myndigheterna få hem omkring 30 000

medborgare som fortfarande är utomlands. Den senaste veckan har

100 000 fransmän tagits hem, enligt utrikesminister Jean-Yves Le

Drian.

� Coronasmittad kvinna dog bara timmar efter provsvaret Coronasmittad kvinna dog bara timmar efter provsvaret

� Så ska fler skyddsmasker nå vården Så ska fler skyddsmasker nå vården

� Omsorgen hårt ansträngd i flera skånska kommuner Omsorgen hårt ansträngd i flera skånska kommuner

TEXT TT

Välkommen att kommentera
Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten?
Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att
hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra
skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna
argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten.
Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort
kommentarer vi bedömer som olämpliga.

https://www.kristianstadsbladet.se/nyheter/coronasmittad-kvinna-dog-bara-timmar-efter-provsvaret/
https://www.kristianstadsbladet.se/nyheter/sa-ska-fler-skyddsmasker-na-varden-2/
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/omsorgen-hart-anstrangd-i-flera-skanska-kommuner/


2020-03-28 15)31Coronasmittad 16-årig flicka död i Frankrike - Kristianstadsbladet

Sida 4 av 4https://www.kristianstadsbladet.se/nyheter/coronasmittad-16-arig-flicka-dod-i-frankrike/

Skriv din kommentar...

Ingen har skrivit något än. Starta diskussionen!

Läs om hur Ifrågasätt hanterar information kring
personuppgifter och cookies .

Logga in/Skapa konto

0/1500 X

Lägg till referens Kommentera

https://ifragasatt.se/
https://ifragasatt.se/personuppgiftspolicy
https://ifragasatt.se/cookies
https://ifragasatt.se/

