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 ПОДГОРИЦА - Становници општине Тузи поред Подгорице добили су налог да не
излазе из својих кућа, како би се спречило ширење корона вируса.

  

Директор црногорског Института за јавно здравље Бобан Мугоша рекао је да је од 34
узорка испитана у уторак 18 узорака било позитивно на корона вирус, од којих су 15 из
општине Тузи.

  

„Тузи имају 15.000 становника, ако би се проширило на само 40 одсто становништва, што
чини 6.000 становника, од тих 6.000 би оболело 1.200. Од тог броја 300 би завршило на
респираторима и 150 најмање умрло. Ово је драстична ситуација. Ја молим да се чује
овај глас, да завлада разум, да становништво остане код кућа, да не излази, да они који
имају било какве симптоме попут прехладе да се издвоје у посебне собе”, казао је он,
пишу подгоричке „Вијести” а преноси Танјуг.

  

Мугоша је најавио за данас истраживање ширине епидемије у том месту и нагласио да
Тузи морају да схвате да је то борба за њихов живот.
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Исту поруку послао је и председник Националног координационог тела за заразне
болести Милутин Симовић.

  

„Грађани Тузи, од вечерас сви у куће безусловно. Почињемо битку за Тузи и битку за
целу Црну Гору”, рекао је Симовић на конференцији у уторак увече.

  

„Ово је битка коју ноћас почињемо. Морамо је победити за добро грађана Тузи и за
добро свих грађана Црне Горе. Национални координациони тим ради даноноћно, ово је
наш сада кључни изазов и молим да ове одлуке које смо усагласили са предсједником
општине Тузи да их почнемо поштовати и реализовати. Сви у куће безусловно. Морамо
спречити све оно што је велика опасност за ширење вируса у оквирима Тузи и ван Тузи”,
рекао је Симовић.

  

(Политика)
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