สถานการณ์ ไวรัสโคโรนาในโปแลนด์ ยูเครน และกลุ่มประเทศบอลติก
Ministry of Health ของโปแลนด์ ไ ด้แ ถลงเกี่ ย วกับ สถานการณ์ แ ละการเฝ้ า ระวัง ไวรั ส โคโรนาใน
ประเทศโปแลนด์ว่า ปั จจุบนั มีผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีอาการใกล้เคียงกับผูไ้ ด้รับเชื้ อ
ไวรั สจานวนประมาณ 10 คน และมี ผูท้ ี่ อยู่ในข่ายเฝ้ าระวังและดู อาการประมาณ 500 คน โดยรัฐบาลได้ส่ ง
ตัวอย่า งเลื อดของผูป้ ่ วยให้ก ับ สหภาพยุ โ รปเพื่ อตรวจสอบและยืนยันการติ ด เชื้ อแล้ว ในเบื้ องต้น รั ฐบาล
โปแลนด์ได้เพิ่มมาตรการเฝ้ า ระวังและคัดกรองที่ เข้มงวดขึ้ นในสนามบิ นทัว่ ประเทศโดยเฉพาะเที่ ย วบิ นที่
เดินทางมาจากเอเชี ย รวมถึงการตรวจสอบสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจากเอเชี ยซึ่ งอาจมีการปนเปื้ อนของเชื้อ
ไวรัสด้วย

Source: www.salmed.pl, Mercator Medical

จากการติดตามสาหรับสถานการณ์ในประเทศยูเครนและกลุ่มประเทศบอลติก พบว่า
- รัฐบาลยูเครน โดย Ministry of Health ได้ประกาศว่ายังไม่พบผูต้ ิดเชื้อไวรัสโคโรนาในยูเครน อย่างไร
ก็ดี ได้มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อป้ องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับ World Health Organization (WHO)
และเตรี ยมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในกรณี มีการติดเชื้อหรื อแพร่ ระบาดของไวรัสภายในประเทศ
- รัฐบาลลิทวั เนี ย ได้แถลงถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศ ว่ายังไม่มีรายงานผูต้ ิดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา ขณะที่มีผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวน 10 รายด้วยอาการใกล้เคียงกันกับเชื้ อ
ไวรัส ทั้งนี้ Foreign Ministry ได้รายงานว่ามีชาวลิ ทวั เนี ยประมาณ 300 คน อาศัยอยู่ในประเทศจีน ในจานวน
ดังกล่าวมี 2 คนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองอู่ฮนั่ แต่ยงั ไม่มีประชากรชาวลิทวั เนียในจีนขอเดินทางกลับประเทศ
- รัฐบาลลัตเวีย โดย Ministry of Foreign Affairs ได้แถลงว่า ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา
นั้น พบว่ามีชาวลัตเวียที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีนจานวน 80 คน ขณะที่มีชาวลัตเวียอาศัยอยูใ่ นประเทศ
จีนประมาณ 67 คน โดยได้มีผูข้ อเดินทางกลับประเทศแล้ว 1 คน ซึ่ งปั จจุบนั อยู่ในการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อใน
ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ ยังไม่มีการพบผูต้ ิดเชื้อไวรัสภายในประเทศ
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-2- รัฐบาลเอสโตเนี ย ได้ประกาศระงับการออกวีซ่าให้กบั นักท่องเที่ยวชาวจีนชัว่ คราว โดยมีผลตั้งแต่
วัน ที่ 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 ทั้ง นี้ มี ร ายงานว่า พบนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น จ านวน 2 ราย เข้า รั บ การรั ก ษาตัว ใน
โรงพยาบาลที่เมืองทาลลิ นน์ เมืองหลวงของประเทศ ด้วยอาการใกล้เคียงกันกับเชื้ อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ดี
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้ อไวรัสแต่อย่างไร
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อคิดเห็นของสคต.
สหภาพยุโรปได้ดาเนิ นการเคลื่อนย้ายประชากรชาวยุโรปจากเมืองอู่ฮนั่ ในประเทศจีนกลับสู่ สหภาพ
ยุโรปผ่านทางประเทศฝรั่งเศส โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีการยืนยันว่ามีผตู ้ ิดเชื้ อไวรัสโคโรน่าใน
ยุโรปแล้ว 25 ราย ซึ่งเป็ นชาวเยอรมนี 10 ราย ฝรั่งเศส 6 ราย รัสเซีย 2 ราย อิตาลี 2 ราย อังกฤษ 2 ราย ฟิ นแลนด์
1 ราย สวีเดน 1 ราย และสเปน 1 ราย
------------------------------------------------------------ที่มา: 1. Warsaw Business Journal
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