I.

Stan epidemiologiczny w Polsce wg stanu z godz. 20.00
w dniu 14.03.2020 r.

Liczba ofiar koronawirusa: 3, w tym
1 nowa osoba z Lublina z dnia 14.03.2020 r.
Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa: 104, w tym:
36 nowych przypadków z dnia 14.03.2020 r.

Stan epidemiologiczny w Polsce
(Informacja z Ministerstwa Zdrowia wg stanu
z godz. 16.00 w dniu 14.03.2020 r.)
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Kluczowe informacje:
1. Opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie
obowiązku hospitalizacji.
2. Opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Wypracowano propozycję zmian dotyczących wydłużenia obowiązywania
orzeczeń lekarskich wynikających z Kodeksu Pracy.
4. Określono i wysłano do urzędów wojewódzkich wymagania dla „wymazówek”.

5. Uzgodniono stanowisko w sprawie ryzyka transmisji koronawirusa SARS CoV-2
od matki do dziecka w okresie ciąży i laktacji.
6. Dystrybuowano środki do wykonywania testów na koronowirusa (wymazówki,
izolatory RNA, testy), w tym dla 3 nowych laboratoriów w Bydgoszczy, Krakowie
i Wrocławiu.
7. Zakupiono próbki do pobierania wymazów.
8. Opracowano i udostępniono ulotkę dotyczącą kwarantanny.
II.

Stan na świecie

Kluczowe informacje:
Na całym świecie zanotowano do tej pory 155 838 przypadków zarażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 (+10 367 nowych przypadków), oraz 5814 zgonów
(+ 398 nowe zgony). [Dane wd. worldometers.info, godz. 21.00]


Włochy: 21 157 stwierdzonych przypadków zakażeń (+3497 w ciągu doby), 1441
zgonów (+175 w ciągu doby), 1966 wyzdrowień.
- Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri ogłosił, że jest zakażony
koronawirusem.






- Jak podał włoski Instytut Zdrowia, śmiertelność z powodu koronawirusa
we Włoszech wynosi 5,8%, zaś średnia wieku ofiar to ponad 80 lat i jest o 15 lat
wyższa od średniej wieku wszystkich zakażonych.
Niemcy: 4525 stwierdzonych przypadków zakażeń (+850 w ciągu doby),
8 zgonów, 46 wyzdrowień.
Francja: 4499 stwierdzonych przypadków zakażeń (+838 w ciągu doby),
91 zgonów (+12 w ciągu doby), 12 wyzdrowień.
Hiszpania: 6315 stwierdzonych przypadków zakażeń (+1083 w ciągu doby), 193
zgony (+60 w ciągu doby), 517 wyzdrowień.
USA: 2499 stwierdzonych przypadków zakażeń (+252 w ciągu doby), 55 zgonów
(+6 w ciągu doby), 49 wyzdrowień.
- Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował na konferencji
prasowej, że wykonał test na koronawirusa.

III.

Efekty gospodarcze:

Kluczowe informacje:















W ramach pakietu środków z unijnego funduszu o wartości 37,3 mld euro mających
złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę Polsce ma przypaść 7,4 mld euro - wynika
z dokumentów Komisji Europejskiej.
Agencja Moody’s nie zmieniła ratingu kredytowego Polski. Pozostaje
on na poziomie A2 z perspektywą stabilną.
Banki centralne największych gospodarek Bliskiego Wschodu - Zjednoczonych
Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej - zapowiedziały plan pomocowy
dla gospodarki wart 40 mld USD.
Firma Apple zdecydowała się zamknąć wszystkie swoje sklepy (z wyjątkiem Chin)
przynajmniej do 27 marca. Ikea również stopniowo zamka swoje sklepy w Europie,
w tym w Polsce (możliwa będzie wyłącznie sprzedaż przez Internet).
USA rozszerzają zakaz podróży o Wielką Brytanie i Irlandię, tym samym
od poniedziałku zakaz obejmie wszystkich chcących podróżować z Europy do
Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem obywateli amerykańskich.
W Chinach - poza najbardziej dotkniętą koronawirusem prowincją Hubei - życie
stopniowo wraca do normy po szczytowym okresie epidemii, ale wprowadzone
zostały obostrzenia dla obcokrajowców przyjeżdżających do Państwa Środka.
Francja i Hiszpania wprowadzają tymczasowe wstrzymanie działalności miejsc
użyteczności publicznej, takich jak galerie handlowe, kina, teatry, restauracje, bary,
dyskoteki itp. Norwegia od poniedziałku zamyka porty i lotniska, Grecja zawiesiła
wszystkie loty do Włoch, lotniska i porty zamknęła Libia.
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji: Ciągłość produkcji i dostaw towarów
do sklepów zostanie utrzymana, nie ma ryzyka braku żywności w kraju, towar
będzie na bieżąco uzupełniany.

