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Kína megússza a járvány második hullámát?
- Egy ilyen eredmény elérése érdekében a kínai hatóságok számunkra elképzelhetetlen
intézkedéseket tettek - mondja a lengyel Marcin Przychodniak, külpolitikai elemző, Kína szakértő,
diplomata.
Kínában minden október első hete az Aranyhét. Az ország október 1-én ünnepli nemzeti ünnepét, és
ennek alkalmából mindenki szabadságot kap. Sok kínai számára ez az egyetlen üdülési lehetőség az
év során. Tehát ez óriási utas tömeget jelent, amelyet idén mintegy félmilliárdra becsülnek.
Kínában, ez az első ilyen alkalom a pihenésre a járvány kirobbanása óta.

A korlátozások többségét már feloldották, így tömeg volt a vonatokon, az állomásokon és a népszerű
turisztikai helyeken. Társadalmi távolságtartás és szigorú maszkviselet nélkül.
Mintha más lenne a valóság, mint Európában.
Ennek ellenére Kína hivatalosan nem rögzítette a betegek számának növekedését. Az
esetszámok elenyészőek a közel 1,4 milliárd ember számához képest.
Gyakran lehet hallani azt a véleményt, hogy a kínai hatóságok egyszerűen ferdítenek és elrejtik a
betegség mértékét a gazdaság, és a nemzetközi imázs érdekében. Sok elemző úgy véli, hogy
bizonyos mértékig a hozzánk eljutó információkat Peking irányítja és ellenőrzi. - Az azonban nem
állítható, hogy általában hamisítanak.
Például korábban a kínaiak beismerték, hogy hamisítottak néhány adatot a gazdasági növekedésről.
Különösen tartományi szinten - mondja Przychodniak.
Ezért véleménye szerint nem szabad túlságosan figyelni a kínaiak által szolgáltatott konkrét
adatokra, de a valóság teljes hamisításáról nincs szó. A trend valós, a részletek nem feltétlenül azok
- mutat rá.
Hivatalosan eddig 85 578 COVID-19 fertőzést találtak és 4634 ember halt meg Kínában
október 12-ig.
Az esetek és a halálozások túlnyomó többsége a vuhani járvány kezdetén, az év első hónapjaiban
fordult elő. Tavasz óta a kínai hatóságok következetesen csak elhanyagolható új fertőzésekről
számoltak be, és szinte kizárólag a külföldről érkező embereknél.
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A járvány visszaszorítása érdekében a kínaiak számunkra elképzelhetetlen szinten léptek fel. – A
drasztikus kijárási tilalom, emellett a kiterjedt megfigyelés, a kontaktkutatás, az okostelefonok
alkalmazásainak használata segítette a pandémia terjedésének megakadályozását - mondja
Przychodniak.
A gyorstesztek elvégzésének képessége óriási fejlődésen ment keresztül. Az elmúlt napokban több
mint egy tucat új fertőzéses esetet jelentettek Qingdao városában, amelyet a város egyik
kórházának páciensei és munkatársai körében észleltek. A létesítményt azonnal bezárták, az
alkalmazottakat és a betegeket karanténba helyezték. Ezenkívül a város teljes lakosságát öt napon
belül tesztelni kell, ez kilenc millió embert jelent.
Tömeges tesztek, gyors és kíméletlen karantén, annak hatékony nyomon követése, hogy a fertőzött
ember kivel volt kapcsolatban, és minden külföldről érkező ember ellenőrzése. Ezek a kínai
hatóságok alapvető eszközei.
- A kínai totalitárius állam teljes mértékben kihasználta a lehetőségeit. Valóban drákói eszközökkel
kellett élnie a kívánt hatás elérése érdekében - mondja az elemző - Véleményem szerint a mi
társadalmunknak nagy problémát jelentene elfogadni a világjárvány elleni küzdelem ilyen
módszereit - teszi hozzá.
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