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Ic-personeel massaal besmet na kerstviering
07 dec. 2021 in BUITENLAND

MÁLAGA - Bijna 70 verpleegkundigen en artsen van de intensive care-afdeling van een ziekenhuis in het Spaanse Málaga hebben positief
getest op het coronavirus. De bron van de besmettingen is zeer waarschijnlijk een kerstfeest op 1 december, waar 173 personen bij
aanwezig waren.
Ondanks de vele besmettingen kan de zorg in het University Regional Hospital in Málaga doorgaan, maar is de ic inmiddels wel onderbezet. Er
wordt geschoven met personeel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.
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Volgens de autoriteiten deden alle aanwezigen voorafgaand aan het feest een zelftest en hadden ze allemaal een boostervaccinatie gehad. Het is niet
duidelijk of het zorgpersoneel besmet is met de omicronvariant, waarvan door wetenschappers wordt aangenomen dat die besmettelijker is.
Alle besmette personen hebben ’slechts’ milde symptomen. De geplande kerstfeesten zijn voorlopig afgeblazen.

Nu u hier bent...
Nederland heeft opnieuw te maken met vergaande coronamaatregelen, ondertussen staat een nieuw kabinet in de startblokken. Onze
journalisten zijn dag en nacht voor u in de weer. Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws, stellen kritische vragen en brengen relevante
achtergrondverhalen. Juist nu is de behoefte aan betrouwbare informatie groot. Feiten, geen geruchten, toegankelijk en helder verwoord.
Er is al een abonnement vanaf €0,81 per week. Duizenden gingen u al voor.
Kies zelf een voordelig abonnement wat bij u past.
Bent u al abonnee? Log hier in.
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Lunch Update
Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws.
Inschrijven

Type uw e-mailadres

Lees hier ons privacybeleid.
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Málaga

POPULAIRE VIDEO'S

29 dec.

29 dec.

Wietze de Jager reageert op rel ochtendshow Radio 538

Ophef om bizarre TikTok-video Russisch model (22)

29 dec.

29 dec.

Linda de Mol maakt pikante verspreking

Vrouw schrikt van date: ‘Dit is een heftige vraag!’
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