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Curaçao

Advertentie

Negen gevallen
van chikungunya
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er zijn tot nu toe negen chikungunya-gevallen bekend op Curaçao. Hoofd
van de GGD Sirving Keli liet eerder al weten dat er zeer sterke vermoedens bestonden
dat er, naast één geconfirmeerde besmetting, acht andere mogelijke besmettingen
waren; deze kon hij toen nog niet bevestigen.
Details over deze ‘nieuwe’
besmettingen heeft Keli nog
niet: ,,Het is niet bekend of deze
besmettingen lokaal zijn.” Het
eerste chikungunya-geval was
ontstaan na een steek van een
lokale mug. ,,Maandag komt
er een multidisciplinair team
bijeen, waarin we het zullen
hebben over deze acht gevallen.”
Ook gaat woensdag een informatiecampagne van start waarin
Curaçao zal worden geïnformeerd over het virus. Keli stelt
echter gerust, verspreiding van

het virus gaat niet over hele grote afstanden: ,,Uit zichzelf verspreidt het virus zich niet zo
snel. De mug heeft een leefomgeving van zo’n honderd meter.
Het kan natuurlijk wel dat de
bron, (de besmette persoon,
red.) zich verplaatst en gestoken
wordt.”
Chikungunya is goed te voorkomen door te zorgen dat de
mug niet steekt. De GGD adviseert iedereen beschermingsmiddelen te gebruiken en stilstaand water te voorkomen.
Het chikungunya-virus wordt

overgedragen door de Aedes aegypti-mug, die ook dengue overdraagt. De twee ziektes hebben
ook een gelijk ziektebeeld maar
zijn van elkaar te onderscheiden
door de pijn in de gewrichten;
overheerst deze dan gaat het
naar alle waarschijnlijkheid om
chikungunya is er vooral sprake
van een overheersende pijn achter de ogen dan gaat het waarschijnlijk om dengue. Wel adviseert de GGD om bij, wat voor
klachten dan ook na een steek
van een mug, naar de huisarts te
gaan.

Asjes doet donatie aan Pro Bista
Premier Ivar Asjes heeft een donatie
gedaan aan Pro Bista. De stichting
bezocht gisteren Fòrti, om aandacht
te vragen voor de jaarlijkse inzamelingsactie. Op verschillende locaties
staat een collectebus waarbij om een
bijdrage wordt gevraagd voor de
stichting voor slechtzienden. Dit jaar
bestaat Fundashon Pro Bista vijftien
jaar en daarom deed Asjes een extra
duit in het zakje.
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Veiligheidsmaatregelen tijdens zaak Magnus
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de inhoudelijke behandeling van
de zaak Magnus, waarbij de
moord op politicus Helmin
Wiels wordt onderzocht, zal de
straat voor het Stadhuis, vanaf
De Tempel waar het Openbaar
Ministerie is gevestigd, voor verkeer worden afgesloten. Dat
heeft politiewoordvoerder Alfred
Suarez gisteren tijdens een pers-

conferentie
bekendgemaakt.
Ook de straat achter het Stadhuis, voor de Boogjes, evenals de
straat bij het Wilhelminaplein
richting het gerechtsgebouw
zal voor verkeer worden afgesloten.
Suarez liet gisteren weten
dat deze straten vanaf morgenmiddag zullen worden afgesloten en dat deze situatie de
rest van de week zo zal blijven.

De inhoudelijke behandeling
van de zaak vindt van 4 tot en
met 8 augustus plaats.
Voor de behandeling van de
zaak zijn alleen leden van
de pers en familieleden van de
slachtoffers en van de verdachten in de zaal toegelaten. Allen
moeten een uur voor aanvang
van de zaak aanwezig zijn en
zich bij de balie melden met een
geldig legitimatiebewijs.

Benzine weer duurder, stroom goedkoper
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De benzine wordt
met ingang van dinsdag 5 augustus bijna zes cent duurder.
Dieselrijders
blijven
deze
maand dezelfde prijs betalen als
in juli. Elektriciteit is op 1 augustus zo’n 6 cent per kWh
goedkoper geworden, terwijl water in prijs is gestegen. Nadat
benzine vorige maand nog drie
cent per liter goedkoper werd,
betalen autorijders vanaf dinsdag 2,461 gulden per liter in
plaats van 2,403. Diesel blijft gehandhaafd op 1,88 per liter. De

verhoging van de benzineprijs is
het gevolg van een hogere inkoopprijs.
Voor stroom en water gelden
sinds 1 augustus al nieuwe prijzen. Voor huishoudelijk gebruik
gaat de laagste stroomprijs van
0,7093 naar 0,6481 gulden. Die
prijs geldt tot een gebruik van
250 kWh. Daarna gaat de prijs
met een kleine 11 cent omhoog
tot een gebruik van 350 kWh. De
echte grootgebruikers (boven
350 kWh) betalen 0,7986 gulden. In juli was dat 0,8598 gulden. Huishoudens die weinig

water gebruiken (tot 9 kubieke
meter) betalen nu 8,1332 per kubieke meter in plaats van 7,8184
gulden. Tot 12 kubieke meter
kost water 13,2835 gulden, tot 20
kubieke meter nog eens twee
gulden meer en het duurste tarief is 17,1883 gulden per kubieke meter. Alle tarieven zijn ongeveer 32 cent hoger dan vorige
maand. De tarieven van stroom
en water zijn gewijzigd op basis
van de zogenoemde productiemix: de prijs voor ruwe olie is
iets gestegen, terwijl de correctiefactor gunstig uitviel.

