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În ziua de 21 ianuarie 2020, Statele Unite au confirmat primul caz de
infecție cu coronavirus COVID 19 (SARS-cov2) la un cetățean din statul
Washington, reîntors dintr-o călătorie în China.
La câteva zile alte două cazuri au fost diagnosticate în California.
Azi, 21 martie 2020, în USA au fost confirmate 24.116 de cazuri de infectare,
288 de oameni și-au pierdut viața și în țară a fost declarată starea de
urgență.
Toate cele 50 de state americane au identificat cazuri de boală cu
coronavirus.
Odată cu progresia componentei americane a pandemiei, au fost adoptate măsuri
speciale de prevenire, izolare și tratament a noii afecțiuni, care face
ravagii în întreaga lume: 186 de state și teritorii afectate, 303.052 de
cazuri, 12.955 de decese.
Epidemia cu COVID 19 se caracterizează printr-o mare putere de contaminare,
care cere respectarea regulilor de reducere a contactului uman (distanțarea
socială), cantități foarte mari de materiale de protecție (mănuși, măști,
combinezoane), circuite speciale și măsuri de dezinfecție intense și
repetate.
Din cauza faptului că cele mai devastatoare complicații, care apar la 10-15%
dintre bolnavi, se asociază cu pneumonie bilaterală cu insuficiență
respiratorie severă, este nevoie de o mare cantitate de materiale și aparate
pentru asigurarea oxigenării organismului (măști care asigură concentrație
ridicată de oxigen și ventilatoare) și de un număr mare de paturi de terapie
intensivă.
Campania națională a adoptat măsuri energice de prevenire, tratament,
protejare a personalului medical și a celor mai vulnerabili (în special

vârstnicii și cei care au o stare de imunitate redusă), la care participă
toate statele, întreg sistemul sanitar, forțele de prim răspuns,
organizațiile de voluntari și – în multe locuri – gărzile naționale.
Dar încă de la începutul epidemiei a devenit evident că, pe lângă
îmbolnăviri, criza prin care trece țara are nevoie de un suport economic
masiv imediat și de măsuri speciale pentru atenuarea crizei economice
viitoare care va fi, cu siguranță, produsă de pandemie.
Comisia specială de acțiune constituită din epidemiologi, specialiști în boli
infecțioase, lideri ai agențiilor de securitate, ai serviciilor federale de
asigurare medicală, ai centrului de control al bolilor și din strategi
economici este condusă de vicepreședintele Mike Pence și are comunicate de
presă zilnice în prezența președintelui.
Ea comunică publicului ultimele date despre mersul epidemiei și măsurile
luate.
Ea acționează în baza câtorva legi: Legea pentru funcționarea serviciului de
sănătate publică, Legea pregătirii pentru situații catastrofale, Legea pentru
pregătire și acțiune în caz de pandemie, Legea pentru ajutor și ajutor de
urgență în caz de dezastru (Legea Robert T. Stafford).
Ultima dă puteri speciale președintelui care, în situații catastrofale, poate
lua decizii cu aplicare imediată, pe care le poate transmite guvernelor
statelor, ale orașelor, comitatelor și triburilor de pe teritoriul american.
Așa au fost interdicțiile pentru zborurile din China și Corea de Sud (31
ianuarie), urmate la câteva zile de interdicția pentru Iran și suprimarea
zborurilor către și din țările din spațiul Schengen (11 martie).
La fel, declararea stării de urgență (13 martie) și introducerea carantinei
pe scară națională.
Blocarea regională (lockdown) nu s-a aplicat decât în trei state, prin
decizia guvernatorilor lor, dar este posibil să fie introdusă curând pe tot
teritoriul țării.
Măsurile economice luate de administrație sunt aprobate de cei mai mulți,
excepție criticii de serviciu din lumea politică și din presă.
Termenul limită pentru taxele pe venit a fost mutat cu trei luni mai târziu
(15 iulie), taxele pe statele de plată au fost anulate până la sfârșitul
anului, la fel plata taxelor studențești.
Guvernul sfătuiește pe toți salariații să rămână acasă, lucrând de la
domiciliu dacă este posibil și a anunțat companiile că vor primi ajutor
pentru a continua plățile, fără a face concedieri.
Este prima dată în istoria noastră, a spus Trump, când guvernul plătește
lumea ca să nu lucreze.
La propunerea guvernului, congresul dezbate legea de a aproba un pachet de

minimum un trilion de dolari pentru susținerea și stimularea economiei, care
va fi votat în zilele următoare.
Din acesta 50 de miliarde vor fi date companiilor aeriene, 300 de miliarde
companiilor mari și mici și peste 500 de miliarde vor fi distribuite
populației ($ 1.200 cetățenilor necăsătoriți, $ 2,400 familiilor și $ 500
fiecărui copil).
Foarte impresionantă este reacția populației și sunt multele inițiative de
contribuție și ajutor pentru comunități și instituții medicale.
Și-au oferit serviciile numeroși pensionari (medici, asistenți, polițiști,
pompieri, lucrători de ambulanțe), care vor să-și reia ocupațiile
profesionale în locurile cu nevoi presante.
La inițiativa unei studente, tinerii formează în toată țara grupuri de
voluntari numite Ingerii cumpărăturilor (Shopping Angels), care pot fi
chemate pentru a face servicii bătrânilor imobilizați în case.
Marile lanțuri de supermarketuri s-au angajat să asigure reaprovizionarea
magazinelor, să facă dezinfecție zilnică a tutror spațiilor, să extindă
cumpărarea din mașini (drive-thru), să mărească volumul livrărilor la
domiciliu și să protejeze prețurile.
Companiile Ford și General Motors și-au modificat mai multe secții pentru a
fabrica ventilatoare și mai multe companii de confecții au trecut la
producția în masă a măștilor și combinezoanelor de protecție.
Firmele de bături alcoolice au trecut la producerea pe scară mare a
alcoolului sanitar și a gelurilor și spreiurilor sterilizante.
Toate școlile au lansat programe de educație on-line, care se desfășoară de
la clasele cu elevii cei mai tineri, până la nivelele superioare de
învățământ.
Canalele de televiziune și studiourile de filme difuzează programe de
informații, filme de educație, deasemeni au introdus streaming fără cost
pentru spectacole sportive înregistrate, filme și programe de divertisment.
Industria geospațială s-a angajat în efortul de identificare și monitorizare
a focarelor epidemice și în ajutorul logistic pentru organizarea și
desfășurarea acțiunilor pe care le întreprind agențiile federale și locale.
Mai multe companii farmaceutice au oferit donații în stocuri de medicamente,
cea mai recentă fiind oferta companiei Sanofi de a dona medicamentul
Plaquenil (hidroxiclorochin), de curând dovedit ca fiind eficace în infecția
cu coronavirus COVID 19, într-o cantitate suficientă pentru a trata 300.000
de bolnavi.
Complexele medicale, cum este și Kaiser Permanente, care dețin sute de
spitale, au pus la dispoziție fonduri pentru cumpărarea de imobile, în care
să plaseze mii de oameni ai străzii, expuși contaminării.

Lumea obișnuită cumpără măști și le donează spitalelor, iar cabinetele
medicale și dentare au fost sfătuite să-și reevalueze stocurilor și să doneze
spitalelor surplusul lor de materiale medicale și de medicamente.
Mulți medici oferă consultații gratuite și testarea rapidă în cabinetele lor.
Asociațiile de corporații, fundațiile de caritate, grupurile organizate de
biserici și comunități, cluburile sportive și nenumărați voluntari au trecut
la colectarea de fonduri pentru nevoi care vor fi foarte mari și de durată.
Interesul populației, altruismul și dedicația pentru participarea la efortul
național de luptă împotriva pandemiei amintește de ceea ce s-a întâmplat în
anii ’40, când poporul american s-a mobilizat pentru victoria în cel de al
doilea război mondial.

