Presidente cubano chama a
trabalhar juntos para enfrentar a
pandemia

1° de abril (RHC).- O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, convocou a continuar trabalhando com
rigor, precisão e muita exigência, com o apoio da população, para ter sucesso no enfrentamento ao novo
coronavírus. Ele falou na reunião diária para examinar a situação no país.
No encontro, o primeiro-ministro Manuel Marrero afirmou que estão sendo cumpridas as medidas
orientadas pelo governo. Nesse ponto, anunciou a suspensão total dos voos de passageiros nos
aeroportos do país como via para barrar a entrada de novos casos da Covid-19, e também as operações
nas marinas. Indicou que as embarcações de lazer estrangeiras que estão hoje em águas jurisdicionais
cubanas deverão sair dessa área.
A proibição à chegada de aeronaves abrange voos regulares, charter e de outros tipos, com exceção
dos ligados à saída de brigadas médicas de colaboração, recebimento de doações, emergências e
determinadas ações de tipo comercial.
Na reunião, o presidente Díaz-Canel reiterou que é preciso continuar convocando ao isolamento social e
incutindo na população a percepção de risco, levando em conta que o país ainda não chegou à situação

mais complexa.
Indicou que o isolamento social deve ser focado de maneira consciente, disciplinada e responsável,
tanto pelas pessoas quanto pelas famílias e a comunidade. “Se todos agirmos em função desse
isolamento, vamos poder continuar avançando para evitar a propagação da pandemia”, apontou.
Díaz-Canel sublinhou que nos centros que continuam funcionando por necessidades da economia ou do
enfrentamento à Covid-19 os trabalhadores mais vulneráveis, por questão de idade ou de doenças
prévias que poderiam agravar seu estado de saúde em caso de contágio, deverão ser liberados e
ficarem em casa com a proteção salarial prevista para este tipo de situação.
Por sua vez, o ministro das Comunicações, Jorge Luis Perdomo, explicou as ações empreendidas para
garantir e ampliar o funcionamento das redes de comunicação no país, inclusive a telefonia celular e a
conexão à internet.
Quanto aos turistas estrangeiros que ainda permanecem em Cuba à espera de voltar a seus países, o
ministro do setor, Juan Carlos García, falou que estão sob restrição de saída às ruas, seguindo as
regras de distanciamento social para evitar contágios. Também deixaram de funcionar as discotecas,
piscinas e outros lugares de lazer que envolvem presença de pessoas juntas.
Nesta quarta-feira, o doutor Francisco Durán, diretor de Epidemiologia no ministério da Saúde Pública,
informou que nas últimas 24 horas foram diagnosticados 26 novos casos da Covid-19, deles 25
cidadãos cubanos e um espanhol. No total, são 212 os detectados no país. Quatro pacientes estão em
estado crítico e um grave. Até agora houve seis óbitos pela enfermidade no país.
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