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Läkare utanför ett tält som används som ett väntrum för personer med coronasymtom vid ett Parissjukhus. Bild:
Christophe Ena/AP/TT

Coronasmittad 16-åring död i Frankrike
Världen • I Frankrike har 365 personer dött i covid-19, som orsakas av det nya

coronaviruset, bara under det senaste dygnet. Bland de döda finns en 16-årig flicka.

– Ända från början har det sagts att unga människor inte påverkas av viruset. Vi trodde

på det, som alla andra, säger hennes mamma till AFP.

ANNONS

Hampus Dorian

 08:31 - 27 mar, 2020

Under torsdagen höll franska hälsovårdsmyndigheter en presskonferens där de
meddelade landets medborgare att ytterligare 365 personer dött i covid-19 det senaste
dygnet.

Noterbart är att siffran, som är den högsta hittills i landet, enbart gäller dödsfall på
sjukhus. Det mest anmärkningsvärda var dock inte siffran i sig, utan ett av offren där
bakom.

Mamman: "Outhärdligt"
En av de döda är en 16-årig flicka som dog i Paris.

– Det är outhärdligt, säger flickans mamma till nyhetsbyrån AFP.
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Flickan ska ha insjuknat för ungefär en vecka sedan, då med lätt hosta. Enligt mamman
ska hon senare fått svårigheter med andningen vilket gjorde att de uppsökte sjukhus där
flera tester genomfördes.

Flickan ska därefter ha blivit allt sämre fram tills att hon avled under onsdagen.

– Ända från början har det sagts att unga människor inte påverkas av viruset. Vi trodde
på det, som alla andra, säger mamman till AFP.

Ska inte haft underliggande sjukdomar
Franska myndigheter har inte velat nämna några detaljer kring dödsfallet med
hänvisning till patientsekretess, men enligt den statliga tv-kanalen France 24 hade flickan
inga underliggande sjukdomar.

Jérôme Salomon vid det franska hälsodepartementet betonade under torsdagens
presskonferens att det är mycket ovanligt att unga personer blir svårt sjuka till följd av
coronasmitta.

– Allvarliga former av covid-19 är väldigt ovanligt bland unga, säger Jérôme Salomon.

Hampus Dorian
hampus.dorian@gp.se
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En präst med ansiktsmask håller en begravning i Madrid. Bild: Bernat Armangue/AP/TT
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Spanien når ny toppnivå av virusdöda
Världen • Dödstalet i Spanien har stigit till över 5 600 avlidna. Ökningen av både

smittade och döda stiger kraftigt enligt regeringen.

ANNONS

TT

 14:49 - 28 mar, 2020

Spanien har registrerat 832 döda i covid-19 det senaste dygnet. Det är en ny toppnotering
i det redan hårt drabbade landet där över 5 600 människor har dött av coronaviruset,
enligt hälsomyndigheten.

Antalet konstaterat smittade har stigit till 72 248 från 64 059 i fredags. Landet har börjat
testa fler människor än tidigare.

Samtidigt visar statistik att antalet nya, bekräftade smittfall verkar kunna plana ut och att
epidemin i landet därmed kan närma sig toppen, enligt myndigheternas förhoppningar.

ANNONS

Bårhus vid flygplats
Huvudstadsregionen Madrid är fortfarande värst drabbad, med dödstal på över 2 700
personer samt över 21 500 smittade enligt lördagens uppgifter.

Bakom statistiken märks coronakrisens framfart genom överfyllda sjukhus och bårhus,
speciellt i Madrid som har svårt att klara av att hysa de döda.

Ett tillfälligt bårhus har öppnat i en tidigare oanvänd byggnad nära Madrids flygplats.
Tidigare har myndigheter öppnat ett extra bårhus vid en skridskobana vid Palacio de
Hielo, som också är ett populärt shoppingcentrum.

Militär beordras att hjälpa till med att hämta och transportera avlidna till bårhus.

Kinesiska masker
Det är två veckor sedan Spanien införde omfattande restriktioner om utegång, åtgärder
som ska råda åtminstone fram till 11 april.

Regeringen sade på lördagen att materiell hjälp kommer från Kina, och på morgonen
hade 1,2 miljoner skyddsmasker anlänt till flygplatsen Barajas. I leveransen finns
speciella masker för sjukvårdspersonal, men också skyddsmasker för säkerhetsstyrkor
samt sammanlagt 725 000 masker till offentliganställda såsom bland andra
busschaufförer, brevbärare och personal på terminaler och flygplatser.
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Grundades 1813 som Göteborgs-Posten.
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