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A data de 07/04/2019, darrera actualització, la xifra total de contagiats és de 1 316 988 arreu del món amb
74 066 morts, d’aquests casos confirmats 975 144 s’han produït els darrers 15 dies.

A data de 7 d’abril, la Comissió ha aprovat la decisió de coordinar i cofinançar un equip de metges i
infermeres europeus procedents de Romania i Noruega desplegats a través del Mecanisme de Protecció Civil
de la UE, que han estat enviats urgentment a Milan i Bèrgam per a ajudar el personal mèdic d’Itàlia a
combatre el coronavirus. Àustria també ha ofert més de 3 000 litres desinfectant a través del Mecanisme.
Itàlia també ha rebut equips de protecció individual a través del Centre Europeu de Coordinació de la
Resposta a Emergències de la UE. Així mateix, Estats membres de la UE han enviat a Itàlia equips de
protecció com màscares, bates i respiradors, i han traslladat a pacients italians als seus territoris per a rebre
tractament.
Per a més informació feu clic aquí.
A data de 7 d’abril, la Presidenta de la Comissió de Drets de la Dona del Parlament, demana a la UE i als seus
estats membres que reforcin el suport a les víctimes de violència domèstica durant la pandèmia.
S’ha detectat un increment d’un terç dels casos de violència domèstica a tant a nivell global com a alguns
estats membres de la UE després de decretar el confinament. Amb la situació actual, les víctimes es troben
en una situació encara més vulnerable i més exposades, ja que l’agressor està sempre a prop.
Per això la Comissió de Drets de la Dona demana que es posi un focus d’atenció sobre aquesta qüestió i
s’ampliïn les mesures per fer front a la violència contra les dones, i insta als Estats membres a actuar amb
determinació per a solucionar-ho.
Han de posar en marxa una manera senzilla de contactar i alertar a la policia i la utilització de codis especials
per a comunicar-se amb metges i farmacèutics. També són necessàries més places a instal·lacions de
protecció i les cases d’acollida haurien de seguir funcionant sempre que sigui possible.
Per a més informació feu clic aquí.
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