
Кризни штаб: Од петка у 18 часова појачан надзор над повратницима из иностранства
понедељак, 14 септембар 2020 18:16

Влада Србије од петка у 18 сати уводи надзор над путницима који се врате из
иностранства, изјавила је заменица директора Института Батут Дарија Кисић
Тепавчевић и позвала све који се налазе у земљама у региону да се врате до петка.

  

  

Она је објаснила да није реч о карантину или самоизолацији, већ о надзору, како би се
спречио ризик преношења коронавируса, и најавила да ће начин спровођења надзора
бити дефинисан и објављен у наредним данима.

  

Заменица директора Батута је указала на то да су препоруке светских здравствених
институција да надзор траје до 10 дана, уз напомену да ће он подразумевати одређену
динамику јављања релевантним здравственим службама, с циљем да се потенцијални
унос вируса у нашу земљу стави под контролу.

  

Кисић Тепавчевић је након седнице Кризног штаба рекла да је у целој Европи
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последњих дана примећен повећан број заражених коронавирусом.

  

У Србији, каже, иако је ситуација повољна, она може да се врло брзо промени, а на то
указују подаци у току јучерашњег дана, када смо, како је рекла, имали виши проценат
позитивних случајева заразе.

  

"Највећи број земаља у Европи у току претходне недеље септембра бележи рекордан
пораст у броју лабораторијски потврђених случајева вируса. То су све земље у
окружењу. По учесталости, Црна Гора се налази на трећем месту у Европи. Хрватска и
БиХ такође су на висиком месту, а то говорим јер је тамо највећи број наших грађана",
рекла је Кисић Тепавчевић након седнице Кризног штаба.

  

Она је апеловала на све који су отишли у те земље да "имају на уму да је већи проценат
заражавања у тим земљама" и да се придржавају свих мера".

  

"Апелујемо на наше грађане који се налазе тамо, да се врате до петка, јер ћемо од петка
у 18х имати другачији режим за оне који долазе из ризичних земаља. Од петка у 18х ће
се увести надзор, то су све мере због максималне предострожности", рекла је Кисић
Тепавчевић.

  

(Н1, Инсајдер)
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