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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Γιοχάνεσμπουργκ, 8 Απριλίου 2020
Λήψη μέτρων, στη Μποτσουάνα, στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών
λόγω πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19).
Μετά την καταγραφή 3 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 1 θανάτου (τέλη Μαρτίου 2020),
η Κυβέρνηση της Μποτσουάνα αποφάσισε να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης (state of emergency) και να επιβάλει περιορισμό/απαγόρευση στην κυκλοφορία
των πολιτών και αναστολή των δραστηριοτήτων όσων επιχειρήσεων δεν παρέχουν
υπηρεσίες ζωτικής σημασίας (essential services).
Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της 3ης Απριλίου έως και 30 Απριλίου.
Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται σε τομείς παροχής υπηρεσιών ζωτικής σημασίας
(ιατρικό/νοσοκομειακό προσωπικό, απασχολούμενοι σε φαρμακεία, super market,
μεταφορές).
Ο υπόλοιπος πληθυσμός θα μπορεί να βγαίνει από την κατοικία του, μόνο μεταξύ 8:00
και 20:00 και μόνο για περιορισμένες δραστηριότητες, όπως προμήθεια τροφίμων,
φαρμάκων ή για λήψη ιατρικής θεραπείας ή συμβουλών (έως σήμερα 8.4.2020 υπήρξαν
6 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1 θάνατος).
Επίσης μόνο πολίτες ή κάτοικοι της Μποτσουάνα μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της
χώρας (και μόνο για την μεταφορά ειδών ζωτικής σημασίας), ενώ όσοι εξ αυτών εισέλθουν
υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο καραντίνας διάρκειας 14 ημερών.
Λόγω της απομόνωσης και αναστολής των πτήσεων από και προς τη Νότια Αφρική, καθώς
και της αναστολής των πτήσεων της Air Namibia και της Ethiopian Airlines, η
Μποτσουάνα είναι αεροπορικώς διεθνώς απομονωμένη (η Μποτσουάνα ως περίκλειστη
χώρα δεν διαθέτει πρόσβαση στη θάλασσα).
Όλοι οι χερσαίοι οδικοί συνοριακοί σταθμοί της Μποτσουάνα με τις τέσσερεις(4) χώρες
που συνορεύει (Νοτ. Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια και Ναμίμπια) έχουν κλείσει για
μετακινήσεις ατόμων εκτός από τους κάτωθι σταθμούς οι οποίοι παραμένουν ανοικτοί
μόνο για εμπορευματικές μεταφορές:
- Νοτ. Αφρική (4 από 16): Ramatlabama, Pioneer Gate-Skilpadshek, Tlokweng GateKopfontein, Groblersbrug-Martins Drift
- Ζιμπάμπουε (2 από 5): Kazungula Road, Ramokwebana
- Ζάμπια (1 από 1): Kazungula Ferry
- Ναμίμπια (2 από 3): Ngoma, Mohambo
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