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У Шапцу је 77 новозаражених ковидом 19, чиме се број оболелих од почетка епидемије
попео на 520. Још увек се чекају извештаји за 234 теста узоркована 4, 5. и 6. јула и
послата у КЦ „Ватрено око“. Општа болница у Шапцу од данас је ковид болница, а 73
особе смештене су у црвеној зони. Због промене режима рада бие редукован пријем
осталих редовних пацијената и могуће је њихово упућивање у Ваљево, Лозницу и
Сремску Митровицу. У ковид амбуланти Дома здравља јуче је прегледано 228
пацијената, а тестирано 100 због капацитета лабораторије која ради анализе, саопштено
је на данашњој конференцији за новинаре у дворишту Градске куће.

  

  

Градоначелник Небојша Зеленовић апеловао је на суграђане да се уздрже од окупљања
и протеста који би могли да додатно погоршају тешку епидемиолошку ситуацију у граду.

  

- Одговорно тврдим да ни ја, нити било који члан мог тима или политичке организације
која је сродна ономе што ја данас представљам у Шапцу, не организујемо било какав
протест у Шапцу, зато што су сви људи који у овом тренутку раде за град сваки минут
фокусирани на то да се на најбољи могући начин изборимо са заразом и да немамо
времена да се бавимо било чим другим. За нас је то данас у Шапцу најважнија борба-
рекао је Зеленовић и напоменуо да је ситуација у Шапцу драматична и да је капацитет
Болнице за смештај оболелих од ковида сада 500 кревета.
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У последњих седам дана 70 до 80 посто тестираних је позитивно, што значи да би уз
већи обим тестирања било око 150 заражених људи дневно, истакао је он.

  

-Подсећам да смо имали укупно 75 позитивних у марту, априлу и мају. Не знамо колико
има смртних случајева, знамо да је вирус ушао у млађу популацију, али и међу старије и
хроничне болеснике. Очекујем да ће се огласити директор Опште болнице др Слободан
Поповић, позивам да се огласи директор Завода. Или су они, поготово управа Завода,
заузети неким другим стварима, или им је нешто друго битније. Не знам шта може бити
битније од здравља наших суграђана и њихове безбедности. Ако се ми не бавимо
организацијом протеста данас, све указује на то да се једино СНС бави организацијом
вечерашњег протеста у Шапцу. Нема ко други, сви други су заузети, имају пуно посла око
борбе са короном. Подсећам да је Александар Вучић пре седам дана рекао да смо ми
измисили ванредну ситуацију у Шапцу, да Српска напредна странка на Скупштини није
гласала за то. Данас је Општа болница ковид болница, имамо више него икад
прегледаних у амбуланти, а 80 посто њих је позитивно- нагласио је градоначелник.

  

Директорка Дома здравља „Др Драга Љочић“ др Јасмина Станковић навела је да ће та
здравствена установа у складу са променом начина функционисања радити у договору
са колегама из Опште болнице и Завода.

  

-Јуче је у ковид амбуланти прегледано 228, а тестирано 100 пацијената. У току дана
речено нам је да је то много, да коригујемо на 80 особа, због капацитета лабораторије
Ветеринарског специјалистичког института. Тестови су стигли, поседујемо довољан број.
Сви ће бити тестирани, ако то доктор процени по стручно- методолошком упутству биће
позвани сутрадан. Серолошким тестовима је тестирано 18 људи. Од јучерашњих 90
узорака 71 је позитивно- објаснила је др Станковић.

  

Начелник Градске управе Милан Васић поручио је да се наложене мере поштују и
захвалио суграђанима, угоститељима и предузетницима на сарадњи.

  

-Мере које смо увели у Шапцу су део Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести ковид 19 Владе, према којима градови и општинама у којима је
проглашена ванредна ситуација треба да поступе. Апелујем на поштовање мера, личну и
друштвену одговорност грађана, како бисмо заштитили себе и друге- рекао је Васић и
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подсетио да се у граду спроводи појачана дезинфекција јавних површина и да ће се та
пракса наставити убудуће, као и надзор над спровођењем прописаних мера.

  

Зеленовић је најавио да ће наставити разговоре са руководством Ветеринарског
специјалистичког института како би се повећао капацитет тестирања о трошку града.

  

(podrinske.com)
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