
Οι περισσότερες πόλεις στο Zhejiang της Ανατολικής Κίνας διέκοψαν τη διενέργεια των μαζικών 
μοριακών τεστ και τα υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα, για τη πρόσβαση στα δημόσια 
μεταφορικά μέσα.

Ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης 
και της γειτονικής Σαγκάης, οι τοπικές αρχές σε αρκετές πόλεις στην επαρχία Ζετζιάνγκ της 
Ανατολικής Κίνας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι τα υποχρεωτικά αρνητικά αποτελέσματα 
των εξετάσεων και οι πράσινοι υγειονομικοί κώδικες δεν απαιτούνται πλέον για τη χρήση των 
δημόσιων συγκοινωνιών και την είσοδο σε δημόσιους χώρους από τη Δευτέρα.

Οι ομάδες εργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της πανδημίας σε πολλά μέρη της επαρχίας 
Zhejiang, συμπεριλαμβανομένων των Hangzhou, Ningbo και Wenzhou, δημοσίευσαν τις τελευταίες
πολιτικές στους επίσημους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως μέρος μιας 
σειράς 20 βελτιστοποιημένων μέτρων και προσαρμογής για την καταπολέμηση της COVID-19, που
άρχιζαν να εφαρμόζονται από τα μέσα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πρόσφατες πολιτικές, οι καθιερωμένοι μαζικοί έλεγχοι με μοριακά 
τεστ δεν θα διεξάγονται πλέον, αλλά οι υπηρεσίες ελέγχου θα εξακολουθούν να παρέχονται 
στους πολίτες που τις χρειάζονται.

Εκτός από χώρους όπως τα γηροκομεία, τα ιδρύματα πρόνοιας, τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, 
τα αρνητικά αποτελέσματα της εξέτασης νουκλεϊκού οξέος και οι πράσινοι κωδικοί υγείας δεν 
απαιτούνται πλέον για τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και την είσοδο σε δημόσιους 
χώρους.

Η επαρχία Zhejiang ανέφερε 517 τοπικά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 456 ασυμπτωματικές 
λοιμώξεις το Σάββατο, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Μέχρι το Σάββατο, η Zhejiang 
είχε αναφέρει συνολικά 4.708 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο πλαίσιο του τελευταίου πανδημικού 
κύματος.

Οι πόλεις της Zhejiang που πρόκειται να εφαρμόσουν τις νέες πολιτικές θα συνεχίσουν να 
βελτιστοποιούν και να προσαρμόζουν τα σχετικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου σύμφωνα με τις
εθνικές πολιτικές και την επιδημιολογική κατάσταση, επισήμαναν οι τοπικές αρχές, 
υπενθυμίζοντας στους κατοίκους της περιοχής, ότι οφείλουν να συνεχίσουν να τηρούν τις 
κοινωνικές αποστάσεις και άλλα σχετικά μέτρα ατομικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, οι τοπικές υγειονομικές αρχές προέτρεψαν τα άτομα άνω των 60 ετών να 
εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εδραιωθεί περαιτέρω το φράγμα ανοσίας 
μεταξύ των ομάδων υψηλού κινδύνου.

Τουλάχιστον δώδεκα πόλεις σε ολόκληρη την Κίνα προσάρμοσαν και βελτιστοποίησαν περαιτέρω 
τα μέτρα ελέγχου της επιδημίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάργησης των απαιτούμενων συχνών μαζικών ελέγχων με μοριακά τεστ και των 
υποχρεωτικών αρνητικών αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων, για τη χρήση δημόσιων μέσων 
μεταφοράς.

Σε πόλεις όπως η Σαγκάη και η Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας, η μείωση της συχνότητας
των μοριακών εξετάσεων ή ακόμη και η διακοπή του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ελέγχων 
έχει καταστεί σημαντικό μέρος της βελτιστοποίησης των μέτρων πρόληψης της πανδημίας. 
Σε άλλες περιοχές διερευνήθηκαν επίσης και πρόσθετα νέα μέτρα, όπως για παράδειγμα το να 



επιτρέπεται σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν θετικό τεστ να παραμένουν απλώς σε 
καραντίνα στο σπίτι τους.

Παράλληλα οι επιβατικές πτήσεις αυξάνονται καθώς οι πόλεις χαλαρώνουν τους περιορισμούς 
χρήσης των δημόσιων μεταφορών στην Κίνα, που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας

Οι επιβατικές πτήσεις εσωτερικού αυξάνονται στην Κίνα, καθώς περισσότερες πόλεις αίρουν 
σταδιακά τους περιορισμούς κατά της πανδημίας, που ίσχυαν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Μάλιστα σε ορισμένες πόλεις παρατηρήθηκε αύξηση των πτήσεων κατά περισσότερο από 200
τοις εκατό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των εγχώριων επιβατικών πτήσεων επέστρεψε σε περισσότερες από 
3.000 από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρόχου πληροφοριών 
VariFlight που εστάλησαν στους Global Times τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι οι πτήσεις της 
Δευτέρας θα μπορούσαν να φτάσουν σε αριθμό μεγαλύτερο από 3.860.

Αν και ο αριθμός αυτός είναι μόνο το ένα τρίτο του επιπέδου του 2019, η VariFlight προέβλεψε 
ότι οι πτήσεις θα σημειώσουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες ημέρες. 

Οι εσωτερικές επιβατικές πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Harbin Taiping στην επαρχία 
Heilongjiang της βορειοανατολικής Κίνας ανήλθαν σε 219 την Κυριακή, σημειώνοντας αύξηση 
228% από τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο αριθμός των επιβατικών πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Guangzhou Baiyun στην επαρχία 
Guangdong της Νότιας Κίνας την Κυριακή ήταν 186, σημειώνοντας αύξηση 143% σε σχέση με το 
τέλος Νοεμβρίου. 

Η πόλη Urumqi κατέγραψε αύξηση 93 τοις εκατό στο διεθνές αεροδρόμιο Diwopu. Ο αριθμός των 
πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Chongqing Jiangbei τη Δευτέρα ήταν περίπου 120, μια αύξηση 
κατά 48 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, και κατέστη η μέγιστη επιβατική κίνηση των 
τελευταίων τριών εβδομάδων.

Η αύξηση των εγχώριων πτήσεων προκλήθηκε από τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών, καθώς περισσότερες πόλεις έχουν καταργήσει σταδιακά την απαίτηση για 
υποχρεωτικά αποτελέσματα μοριακών τεστ, για την πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
δήλωσε ο Zheng Hongfeng, διευθύνων σύμβουλος της VariFlight.

Τουλάχιστον δώδεκα πόλεις σε ολόκληρη την Κίνα προσάρμοσαν περαιτέρω και βελτιστοποίησαν 
τα μέτρα ελέγχου κατά της επιδημίας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στη Σαγκάη, τα 
αρνητικά αποτελέσματα των μοριακών τεστ δεν απαιτούνταν πλέον για τη χρήση των δημοσίων 
συγκοινωνιών εντός της πόλης.

Την Κυριακή, οι τοπικοί αξιωματούχοι στο Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής 
Σιντζιάνγκ Ουιγούρ της βορειοδυτικής Κίνας, ανακοίνωσαν ότι η πόλη θα εντείνει τις 
προσπάθειες για να ξαναξεκινήσουν οι επαγγελματικές εργασίες, η παραγωγή και γενικότερα 
οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα μέτρα εφαρμόστηκαν αφότου η Κίνα έκανε την τελευταία της κίνηση στο πλαίσιο του 
επιστημονικού και διεξοδικού ελέγχου και πρόληψης της πανδημίας εν μέσω παγκόσμιας 
αναζωπύρωσης, καθιερώνοντας την εφαρμογή 20 βελτιστοποιημένων μέτρων στις 11 
Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τη συντόμευση των περιόδων 



καραντίνας για τις διεθνείς αφίξεις και την κατάργηση των «διακοπτών κυκλώματος» για τις 
εισερχόμενες πτήσεις.

Η περαιτέρω ανάκαμψη θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τις συνεχιζόμενες διαδρομές μεταξύ 
των πόλεων και αναμένεται ότι οι εγχώριες επιβατικές πτήσεις θα χρειαστούν περισσότερους 
από τρεις μήνες για να ανακάμψουν πλήρως στο επίπεδο του 2019, δήλωσε ο Zheng. 

Με τη βελτιστοποίηση των μέτρων για την επιδημία, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν 
αυξηθεί. Τα στοιχεία από την ηλεκτρονική ταξιδιωτική πλατφόρμα Tongcheng Travel που 
εστάλησαν στους Global Times τη Δευτέρα έδειξαν ότι το μέσο αεροπορικό εισιτήριο την 
περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε κατά 30 τοις εκατό από εβδομάδα σε εβδομάδα, φτάνοντας σε 750 
γιουάν (108 δολάρια), περίπου 16 τοις εκατό υψηλότερα από τη μέση τιμή κατά τον φετινό 
εορτασμό της επετείου της «Εθνικής Ημέρας». 

Οι διεθνείς πτήσεις σημειώνουν επίσης ταχεία ανάκαμψη. Η China Southern Airlines ξανάρχισε τα 
δρομολόγια μεταξύ Γκουανγκζού και Κατμαντού στις 29 Νοεμβρίου.

Η Hainan Airlines δήλωσε ότι σχεδιάζει να επαναλάβει μια απευθείας πτήση μεταξύ Σαγκάης και 
Τελ Αβίβ τον Δεκέμβριο, ακολουθούμενη από την επανέναρξη των δρομολογίων μεταξύ Σενζέν και
Τελ Αβίβ στις 29 Νοεμβρίου. Επί του παρόντος, η Hainan Airlines έχει ανακτήσει 12 υπερπόντια 
δρομολόγια.

Πηγή:  Global Times


