Miejscowi kwestionują dane
Szanghaju dotyczące COVID-19,
a miasto zwiększa wiruskontrolę

Najbardziej zaludnione miasto Chin zintensyfikowało środki
kontroli wirusów, mimo zapewnienia opinii publicznej o
ograniczonym rozprzestrzenianiu się COVID-19, twierdzą, że
zaprzeczają one relacjom lokalnych mieszkańców.
Szanghaj, globalne centrum finansowe zlokalizowane na
wschodnim wybrzeżu Chin, zgłosił tylko trzy infekcje wirusami
od połowy marca, przypisując praktycznie wszystkie niedawne
zaostrzenia przypadkom „importowanym” z zagranicy.
W ostatnich wywiadach dla The Epoch Times miejscowi mieszkańcy
metropolii wyrazili sceptycyzm wobec oficjalnej narracji,
opisując wzmożony poziom czujności przypominający początki,
kiedy wirus po raz pierwszy przedarł się przez Chiny.
Powróciły kontrole temperatury ciała i noszenie maseczek,
które na jakiś czas się zatrzymały – wraz z aplikacją Health
Code, trójpoziomowym programem cyfrowym oznaczającym zdrowie
ludzi
na
zielono,
żółto
i
czerwono,
który kiedyś był wszechobecny w całym kraju. Czas takich
ruchów
w
czasie,
gdy
inne
obszary,
takie
jak Xinjiang i Qingdao, zmagały się z własnymi nowymi
ogniskami wirusów, zwiększył niepokój publiczny.

W dzielnicy mieszkalnej Huamu w Pudong, mieszkańcy
powiedzieli, że urzędnicy bagatelizowali liczbę przypadków
wirusów, a także środki kwarantanny nałożone na niektórych w
sąsiedztwie.
Wcześniej pojawiły się dyskusje w Internecie, sugerujące, że
aż pięć potwierdzonych lokalnych infekcji spowodowało, że
dziesiątki sąsiadów zostało poddanych kwarantannie.
Urzędnicy z Pudong, w nocnym poście 26 października, odrzucili
te informacje jako „plotki”, mówiąc, że znaleźli tylko jednego
pacjenta w rejonie Pudong, który zachorował podczas
kwarantanny i nie zarażał innych. W poście stwierdzono
ponadto, że osoby, z którymi się kontaktował zostały poddane
testom z wynikiem negatywnym.
Kwestionując roszczenia władz, mieszkaniec dzielnicy Huamu
powiedział, że „wiele osób zostało poddanych kwarantannie”.
„To, co [władze] powiedziały o negatywnych wynikach wirusa,
jest fałszywe”, powiedziała w wywiadzie, dodając, że
ostrzejsze zasady dotyczące wirusów pojawiły się z dnia na
dzień w jej dzielnicy mieszkalnej.
Inny mieszkaniec przypomniał funkcjonariuszowi komitetu
sąsiedzkiego, który powiedział, że wszystkie pobliskie
komitety otrzymały instrukcje, aby „zbadać energicznie, jak na
wczesnym etapie wybuchu epidemii”.
„Wirus wciąż tam jest i czai się wokół. Kto wie, kto może być
następny, który zostanie zarażony” – powiedziała.

Inne części Szanghaju również wykazywały oznaki zaostrzenia
wirusowej kontroli.
Mniej więcej tydzień temu pracownicy ochrony szpitala Jing’an
Shibei w Szanghaju odprawili dwie starsze osoby za brak
aplikacji z kodami zdrowotnymi. Chociaż temperatura ich ciała
była normalna, obaj nie mieli smartfonów i nie byli
wystarczająco obeznani z technologią, aby użyć kodu, aby
udowodnić swój stan zdrowia, powiedział świadek The Epoch
Times.
W holu szpitala wolontariusze i pracownicy ochrony krzyczeli
przez głośniki, aby wszyscy „stali w kolejce w odległości
jednego metra od siebie” – powiedziała. Lekarze byli
„uzbrojeni po zęby”, wyposażeni w gogle i kombinezony
ochronne, których ostatnio nie widziano, dodając, że ten
zmodernizowany sprzęt może być spowodowany pogarszającą się
epidemią.
W autobusach zainstalowano termometry na podczerwień i
odmówiono każdemu „niekwalifikowanemu” wejścia, powiedział

inny mieszkaniec.
Powiadomienie alarmowe udostępnione The Epoch Times przez
miejscowych wskazywało, że firmie zarządzającej usługami
użyteczności publicznej powiedziano, aby zamknęła wszystkie
wejścia do osiedli mieszkaniowych pod ich nadzorem, z
wyjątkiem wejścia głównego. Nakazano również wzmożoną kontrolę
wchodzących.

Inne zdjęcia ,jak to z punktu sprzedaży pokazują ochroniarza
stojącego obok kierowcy autobusu, aby egzekwować przepisy
dotyczące wirusów, podczas gdy wolontariusze w czerwonych
mundurach i kapeluszach krzątali się po parkach publicznych,
sprawdzając temperaturę ludzi.
„Szanghaj wszedł w tryb stanu wojennego” – powiedziała jedna z
osób w wywiadzie. „Kierowcy mają strażników jako towarzyszy, a
goście parku mają czerwonych strażników”.
Chińskie władze komunistyczne mają skłonność do tłumienia
negatywnych wiadomości, które mogłyby wpłynąć na ich wizerunek
narodowy, zwłaszcza w okresie zbliżającym się do ważnych
wydarzeń i najważniejszych rocznic.

Według chińskich mediów, miasto ma być gospodarzem corocznych
targów China International Import Expo 5 listopada, które
przyciągnęły w 2019 roku tłum 917 200 gości z całego
świata. Władze obiecały, że odniesą sukces pomimo wirusa i
niedawno zaprosiły światowych urzędników do udziału.
Strona wydarzenia 2020 zawierała wywiad z Witalijem
Mańkiewiczem,
prezesem
Rosyjsko-Azjatyckiego
Związku
Przemysłowców i Przedsiębiorców, który powiedział chińskim
mediom, że wystawa była świadectwem, że „środki kontroli
epidemii chińskiego rządu są bardzo skuteczne”.
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