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УКРАТКО

        
    -  Шест жртава коронавируса у Србији      
    -  Укупно 384 регистрована случаја      
    -  У свету умрло више од 20.000 људи      
    -  Обавештавање о броју заражених и по градовима      
    -  Ускоро суђења за кршење самоизолације      
    -  Масовно тестирање обављаће се по утврђеном алгоритму  

  

  

У Србији потврђена укупно 384 случаја коронавируса, досад премунуло шест особа. Број
умрлих у свету премашио 20.000. У смештај на Београдском сајму ће морати сви
позитивни са благом клиничком сликом, кажу епидемиолози. Председник Србије
Александар Вучић најавио да ће држава изаћи са предлогом мера за помоћ приватном
сектору.
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13:16 – Бранислав Тиодоровић: Тешка епидемиолошка ситуација у Нишу

  

Епидемиолошка ситуација у Нишу је тешка и озбиљна, али мере које се уводе и којих се
грађани све више придржавају доноприносе сузбијању епидемије, изјавио је епидемилог
Бранислав Тиодоровић за Радио телевизију Србије.

  

Тиодоровић је рекао да је код 40 особа у Нишу поврђен коронавирус, а више од 300
грађана Ниша налази се под надзором јер су имали контак са неким од заражених.

  

  

Он је истакао да је од укупног броја особа код којих је потврђено присуство вируса њих
17 налази на болничком лечењу, а осморо на респиратору.
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Према његовим речима, из контаката 11 оболелих здравствених радника у Нишу нема
заражених.

  

12:56 - Шабић о мерама током ванредног стања

  

Бивши повереник за информације од јавног значаја Србије Родољуб Шабић изјавио је,
поводом најава о могућем увођењу 24-часовног полицијског часа, да тако нешто није
забележено у међународној пракси.

  

12:54 - Марко Стојчић: Београђани да возе бицикл – то је најоптималнији вид
превоза

  

Главни урбаниста Марко Стојчић саопштио је да се у ситуацији када морамо имати
рестрикцију јавног градског превоза, због мера које спроводимо у спречавању ширења
вируса Ковид 19, бицикл као превозно средство издваја као најздравији и
најоптималнији вид превоза.

  

12:22 - Студенткиња: Натерани смо да се иселимо

  

Јелена Ризинић, студенткиња, која је као и остале њене колеге, морала да се исели из
дома и изнесе све своје ствари, каже за Н1 да се Студентски центар према њима понео
као према "покретној имовини".

  

12:21 - У Краљеву потврђен први случај коронавируса

  

На територији Краљева у четвртак ујутро званично је потврђен први случај инфекције
коронавирусом.
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12:10 - Други конвој са држављанима Србије кренуо из Љубљане

  

Други конвој са око 200 држављана Србије који су остали "заглављени" у Словенији
након пооштравања мера у борби против коронавируса кренуо је јутрос око 8 часова из
Љубљане, јавила је словеначка агенција СТА.

  

Како је за СТА речено у амбасади Србије у Љубљани, организованих конвоја за
повратак у Србију данас више неће бити јер у Спортској дворани Јежица у Љубљани,
где је протеклих дана био привремени смештај грађана Србије који нису могли да се
врате у земљу, нема више никог.

  

Први конвој од око 200 држављана Србије отишао је јуче у Србију, преко Хрватске, у
организованом конвоју с полицијском пратњом.

  

12:04 - Два нова случаја коронавируса у Крагујевцу

  

Две нове особе обелеле од коронавируса регистроване су у Крагујевцу и обе су
смештене у Клинички центар у том граду, речено је агенцији Бета у Институту за јавно
здравље.

  

11:50 - У Војводини 41 заражена особа

  

"У Војводини смо имали 41 пацијента зараженог коронавирусом, а од тога 22 пацијента
налазе се у Новом Саду", изјавио председник Покрајинске владе Игор Мировић.

  

11:42 - Пријаве против седморо пијаних Футожана

  

Како се наводи у саопштењу, шест младића и једна девојка затечени су ноћас, на обали
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Дунава, између Футога и Бегеча, под видним дејством алкохола.

  

11:36 - Чеси осмислили "маскомате"

  

Чешки градови Брно и Вишков пронашли су ефикасан начин да поделе грађанима
заштитне маске чије је ношење обавезно због пандемије ЦОВИД-19 и поставили су
испред општина и једне робне куће "маскомате" из којих не испадају слаткиши, цигарете,
или сендвичи, него платнене маске које шију добровољци широм земље.

  

11:08 - Министарство правде уводи суђења путем Скајпа

  

Министарство правде упутило је допис судовима који ће водити поступке против особа
које су прекршиле самоизолацију да се та суђења организују путем видео-линка.

  

11:03 - Забрана банкама наплаћивања накнада за уплату донација

  

Народна банка Србије (НБС) објавила је да се забрањује наплаћивање накнада банкама
и другим пружаоцима платних услуга за уплату донација у борби против епидемије
коронавируса.

  

11:02 - Може ли држава да нареди приватницима да не отпуштају?

  

Професор Марио Рељановић, научни сарадник на Институту за упоредно право, каже
да је реакција државе у заштити права радника и очувању посла "ових дана изостала".

  

10:31 - Нове мере за Београд, Ниш и Ваљево
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Саветница за медије председника Србије Сузана Васиљевић најавила је да би нове мере
за Београд, Ниш и Ваљево могле бити саопштене ускоро и да се још не зна какве ће
бити.

  

10:30 - Бодрожић: Власт ни сада нема емпатију

  

Само она друштва која су сложна и имају одговорно руководство кад су овакве ситације
у питању могу да победе кризу, а ми имамо нажалост једног човека који мисли да је
изабран и да бисмо се без њега распали као друштво, што није истина, рекао је Жељко
Бодрожић, председник Независног удружења новинара Србије у Новом дану.

  

9:59 - Кревети за оболеле у Косовској Митровици

  

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је да је Влада Србије
успела да обезбеди снабдевање животним намирницама за Србе на Косову и да су
одређени кревети за лечење оболелих од коронавируса.

  

Он је рекао да је у Клиничко-болничком центру Косовска Митровица осигурано 430
лежајева, да су додатни лежајеви у студентском дому, али да су у функцији центри у
Пасјану и Грачаници.

  

9:56 - Радници Колубаре: Добијамо само наредбе, не и средства

  

Радницу Колубаре, коп Западна Тамнава, поново су се јавили Н1 телевизији. Како кажу,
од јутрос их је обишао представник синдиката, али нема промена. Добили су јуче по
једну маску коју морају да перу. Данас нису добили маске, али ни рукавице.

  

9:31 - Костић: Једна од лекција - природа неће седети скрштених руку
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Председник Српске академије наука и уметности (САНУ) Владимир Костић оценио је да
је пандемија коронавируса оголила свет у његовим крајностима и ограниченостима.

  

9:16 - Измењено радно време пијаца

  

Радно време пијаца је промењено и оне ће радити од 8 до 15 сати четвртком, петком и
суботом, док Палилуска пијаца и Стари Меркатор неће радити јер су то пијаце
затвореног типа, изјавио је председник Скупштине Београда Никола Никодијевић.

  

9:13 - Још 14 случајева у Црној Гори

  

Институт за јавно здравље потврдио је још 14 случајева коронавируса у Црној Гори и
тиме је број оболелих порастао на 67, пренела је РТЦГ.

  

Од среде у 18 сати, анализана су 44 узорка и нови коронавирус потврден је код 14
особа, док је код 30 особа налаз негативан, саопштено је из Института.

  

9:11 - ССП: Омогућити повратак грађана

  

Странка слободе и правде (ССП) оценила је да је обавеза Министарства спољних
послова да брине о свим грађанима Србије и да не улази у разлоге због чега су неки у
иностранству и предложила да Министаство одреди главног координатора који треба да
руководи и организује враћање грађана Србије у домовину.

  

Странка тражи и увођење телефонске линије за све држављане Србије који су у
иностранству, а на коју ће се јављати службеници министарства 24 сата, као и да се дају
обавезујуће инструкције дипломатско-конзуларним представништвима на који начин
морају да комуницирају са грађанима кад се јаве на дежурне телефоне и обезбеде тачне
и правовремене информације за све држављане Србије и потенцијалне.
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Предлаже се и пописивање свих држављана Србије у иностранству, а који због
избијања епидемије коронавируса желе да се врате у Србију. Странка слободе и правде
тражи и хитно постављање јединственог формулара на сајту Министарства помоћу којег
би држављани Србије могли да се региструју што би омогућило да их у случају
организованог повратка у Србију министарство ефикасно контактира

  

9:02 - СЗО: Вирус треба напасти

  

Државе које су увеле мере ограниченог кретања својим грађанима како би спречиле
ширење епидемије морају да искористе то време да пронађу и нападну вирус, саопштили
су из Светске здравствене организације.

  

8:25 - Још две особе жртве вируса корона у Србији

  

У току ноћи у Србији су преминула још два пацијента код којих је био потврђен вирус
Цовид-19, објављено је данас на сајту Цовид19.рс.

  

У питању је К.С. (80) који је био хоспитализован у Клиници за инфективне и тропске
болести КЦС и који се последњих неколико дана налазио на респиратору, а доктору су
уложили максимум током његовог лечења.

  

Он је иначе је боловао од кардиомиопатије, имао је хипертензију, хроничну опструктивну
болест плућа и дијабетес мелитус.

  

Друга жртва је женска особа П.Б. (62) која је била хоспитализована у Клиничком центру
Ниш и која се налазила на респиратору и под сталном пажњом медицинских тимова, који
су учинили све да је спасу.
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Како се наводи, ипак је дошло до леталног исхода, а преминула је хронично лечила
артеријску хипертензију и дијабетес, као и реуматоидни артритис.

  

У Србији је укупно од корона вируса преминуло шест особа.

  

7:42 - Фајон: Коронавирус није изговор за "закључавање" демократије

  

Посланица социјалиста и демократа у Европском парламенту Тања Фајон изјавила је за
Данас да ниједној влади не може бити дозвољено да намеће неограничене моћи.

  

(Агенције)
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