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Viime viikkojen aikana olen täysin jättänyt televisiosta uutisten
seuraamisen koska sieltä tuutista ei tule mitään uutta. Eivät ne
luvut tunnu kauheasti olevan laskusuunnassa, ainakaan kun
katsellaan tilannetta koko Espanjan kannalta.
Mutta toki yritän seurata tilannetta muista lähteistä ja olen ottanut
tavaksi tehdä nopean katsauksen omaan päiväkirjaani näin
loppuviikosta. Ihan vain siksi, että olisi jotain faktoja olemassa
myöhempiä aikoja varten. Ikinä ei tiedä, että milloin niille voi tulla
käyttöä.

Numeroita koko Espanjasta
Tällä hetkellä (perjantaina 17.4) Espanjassa on yhteensä 188 068
todettua tartuntaa eli viikossa on tullut noin 35 622 uutta todettua
tartuntaa. Parantuneita on tällä hetkellä 72 963 eli 20 798 enemmän
kuin viikko sitten. Kuolleita on yhteensä 19 478, viikossa on tullut
4240 lisää. Testattuja on Espanjassa yhteensä 930 230.
Vaikka parantuneita on jo merkittävä määrä niin edelleen uusien
tartuntojen sekä kuolleiden määrä on erittäin korkea. On siis täysin
ymmärrettävää, että tätä tiukkaa eristystä jatketaan vielä ainakin
toukokuun alkupuolelle. Tällä hetkellä on arvioitu, että uudeksi
päivämääräksi tulee 11.toukokuuta.
Numeroita Kanarialta
Vastaavat luvut täällä Kanarialla perjantaina 17.4. klo 10. Yhteensä
täällä on hetkellä 2009 todettua tartuntaa, joista 175 viimeisen viikon
aikana. Eniten tartuntoja on edelleen Teneriffalla, joissa on 1282
tapausta - 86 enemmän kuin viime viikolla. Gran Canarialla todettuja
tartuntoja on tällä hetkellä 516, joista 59 on kuluneen viikon aikana.
Ainoa saari, jossa ei ole todettu uusia tartuntoja tällä viikolla on
pikkuruinen El Hierro. Viikon aikana Kanarialla on menehtynyt
koronaan 19 henkilöä mutta yhteensä kuolleita on 111.
Kanarian 2009 tartunnasta peräti 488 on hoitohenkilökuntaan
kuuluvia ja lisäksi apteekissa työskentelevillä on tartuntoja ollut 46
kpl, kolmanneksi eniten koko maassa. Mielenkiintoinen tilasto sillä
todettujen tartuntojen suhteen Kanaria on puolestaan siellä
loppupäässä. Yhteensä nämä edustavat n. 25 % kaikista Kanarian
todetuista tartunnoista.
Toki täytyy huomioida, että heitä varmasti testaamaan myös
keskimäärin enemmän kuin muuta väestöä eli siksi luvut ovat näin
korkeita. Mutta toki silläkin on vaikutusta, että tarvittavia
suojavarusteita täällä jouduttiin odottamaan aika pitkään ja vasta
viikko sitten niitä saatiin lisää. Täällä tilastot päivitetään aina illalla
klo 20 eli nuo luvut ovat siis torstai-iltaan 16.4. mennessä. Tämän
päivän aikana on klo 14 mennessä kaksi kuollutta lisää ja 24
tartuntaa lisää.
Kuluneen viikon uutisia
Eilen pääsi teho-osastolta Gran Canarian ensimmäinen
koronapotilas, 61-vuotias italialainen turisti. Hänen tartuntansa
todettiin 5.3. eli 44 päivää sitten. Hänet siirrettiin teho-osastolle 10.3.
eli hän on viettänyt siellä yli 5 viikkoa.
Kuluneella viikolla opetusministeriö antoi ilmoituksen siitä, että
kouluvuosi on ns. paketissa mutta koulu jatkuu lukuvuoden loppuun
asti etänä. Jokainen alue päättää itse siitä, että mitä tänä aikana
opetetaan eli kerrataanko jo opittuja vai edetäänktö aineissa.
Viimeisen kolmanneksen (täällä lukuvuosi arvostellaan kolmessa
osassa eli 1.päättyy joulukuussa, toinen maaliskuussa ja kolmas
kesäkuun lopussa) arvostelut tapahtuu luonnollisesti eri tavoin ja
esim. luokalle jäämisiä pyritään välttämään. Mutta toki sekin on
mahdollista, mikäli se on oppilaan parhaaksi. Jatko-opintoihin
pyrkiville pääsykokeet tullaan järjestämään heinäkuun ensimmäisinä
päivinä.
Eli kouluun ei fyysisesti tulla palaamaan ennen syyskuuta, jolloin
täällä alkaa sitten seuraava lukuvuosi. Ja siitäkin on väläytelty, että
se saattaa alkaa porrastetusti eli ylimmät ikäluokat ensin ja alkuun
opetus tapahtuisi vain osittain koulussa opiskellen ja iso osa
opiskeluista tapahtuisi edelleen etänä. Mutta nämä ovat tietenkin
vasta arvioita.
Espanja on kohta viettänyt 5 viikkoa tiukkaa eristystä ja niiden
aikana on maassa jaettu 571 807 sakkoa sääntöjen rikkomisesta.

Pidätettyjä on 4981. Täällä Kanarialla sakkoja on jaettu 28 900 kpl ja
lisäksi 312 ihmistä on pidätetty. Eli aina löytyy niitä, jotka eivät ole
valmiita sääntöjä noudattamaan.
Tänään oli uutinen, että yksi nainen oli passitettu vankilaan
rikottuaan kolme kertaa sääntöjä. Ja näistä viimeisin vielä niin, että
nainen oli ollut jo sairaalassa hoidettavana tartunnan saaneena.
Eilen täällä Gran Canarialla löydettiin kolme ihmistä, jotka olivat
olleet leiriytymässä ylhäällä vuorilla Roque Nublon lähistöllä. He
olivat vaeltaneet paikalle usean kilometrin verran epävirallisia reittejä
pitkin tieratsioita vältellen. Myös kaksi muuta patikoijaa oli löydetty
lähialueelta.
Tänään myös julkistettiin tiedot, että paljonko sakkoja sitten pitää
maksaa. Näin halutaan saada aikaan yhtenäiset rangaistukset koko
maahan ja sakkorangaistukset ovat 601 euron ja 10 400 euron
välillä. Pienin sakko eli 601 tulee mm. siitä, että on liikkeellä ilman
syytä. Jos sen tekee uudemman kerran, niin sakko on 1200 euroa.
Jos olet autolla liikkeellä ilman perustetta, niin sakko on 1500 euroa.
Ja yhteisten tapaamisten järjestäminen, juhlat ja muut vastaavat
voivat tuoda 10 400 euron sakot.
Mitä meille kuuluu?
Meille kuuluu edelleen hyvää. Viikot menevät todella vauhdilla eikä
tilanne tunnu mitenkään hankalalta. Takana on nyt viisi viikkoa täällä
kotimuurien suojassa ja hyvin olemme jaksaneet. Arkipäivien
aamupäivät menevät mukavasti koulun parissa, klo 13.30-14.30
syömme lounasta, sitten lepäämme, iltapäivällä kuntoilemme,
leikimme ja touhuamme. Sitten illallista Masterchef Australian
parissa. Ja nukkumaan - neiti klo 21.30 ja me vanhemmat 22.30-23.
Aamulla ylös klo 7.20. Näin päivästä toiseen, elämä jatkuu.
Perjantaina lounaan jälkeen sitten heitetään viikonloppu-fiilikselle ja
yritetään kehitellä uusia juttuja. Viime viikonloppuna kehitimme kotiin
ravintola-lounaan. Teemana italialainen. Pöytä katettiin yläkertaan,
jossa emme ole koskaan syöneet. Italialaista ruokaa, italialaista
musiikkia taustalle. Oli muuten tosi kiva kokemus ja varmasti
katamme ”ravintolan” tänne uudelleenkin. Ensi kerralla tietysti eri
teemalla ja silloin myös vähän järjestämme enemmän teeman
mukaista koristelua. Nyt järjestin tämän itsekseni puolisolle ja neidille
yllätykseksi niin en kauheasti ehtinyt koristeluun paneutumaan kun
piti ruokaa vahtia samalla ja hoitaa homma niin, etteivät nuo kaksi
huomaisi mitään. Yllätys oli mieluinen!
Olemme myös kehittäneet oma keinon päästä nauttimaan kodin
ulkopuolisesta maailmasta. Kiipeämme katolle nauttimaan
maisemista - ihan huippua!
Ja tähän loppuun vielä pieni positiivinen uutinen. Juuri uutisista
katsoin (puoliso laittoi tv:n uutiset päälle) kun Madridin IFEMAmessukeskukseen rakennetun valtavan väliaikaissairaalan yksi
osastosta pystyttiin sulkemaan. Eli pientä toivoa siitä, että pahin olisi
Espanjassa vihdoin ohitse.
Nyt toivotaan parasta!
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