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"Налазимо се у пику другог таласа са највећим бројем оболелих који бележимо од када
пратимо епидемију вируса ковид 19 на територији града", рекао је епидемиолог Предраг
Делић, помоћник директора Института за јавно здравље у Крагујевцу.

  

  

Делић је оценио да је епидемиолошка ситуација у граду алармантна и да је рекорд са 99
новозаражених у недељу екстремно забрињавајући.

  

"Крагујевац је 16. маја имао 68 укупно заражених, док сад имамо 99 у једном дану, тако
да се епидемиолошка ситуација у Крагујевцу може смартрати алармантном, а опасност
од вируса ковид 19 екстремно великом", рекао је Делић.

  

У Крагујевцу је у недељу регистровано рекордних 99 новозаражених вирусом ковид 19.
До сада су укупно регистрована 564 инфицирана пацијента. У кућној изолацији је 669
особа. У Клиничком центру Крагујевац (КЦК) хоспитализовано је 65 оболелих од вируса
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корона, а на респираторима се налази 6 особа.

  

Делић је подсетио да је у недељу до поноћи укуно урађено 296 узорака од којих је 126
било позитивно, од тога у Шумадијском округу 117 - у Крагујевцу 99, Книћу 9,
Аранђеловцу 6, Баточини 2 и у Лапову 1. Крагујевац је у суботу 27. јуна прогласио
ванредну ситуацију на целој територији града и увео низ рестриктивних мера за
спречавање ширења заразе чији се ефекти, по Делићевим наводима, не могу очекивати
тако брзо.

  

"Посебно угрожени старији људи и хронични болесници"

  

"Да би те мере донеле бољитак потребно је извесно време, али се надам да ћемо, уз
пуно поштовање свих прописаних мера, за две, три недеље, моћи да очекујемо пад броја
оболелих", предвидео је Делић.

  

Он је апеловао на грађане Крагујевца да поштују све прописане мере, како би себе и
друге заштитили од трансмисије вируса који је сада "много присутнији него раније".

  

"Неопходно је ношење маски, прање и дезинфекција руку, редовно проветравање и
дезинфекција просторија и обавезно држање физичке дистанце. Морамо бити свесни
да је вирус међу нама и да се морамо превасходно сами штитити", поручио је Делић.

  

Он је подсетио да је на почетку другог таласа вирус дијагностикован углавном код
младих људи, да је њихова клиничка слика била изузетно блага и да није захтевала
хоспитализацију.

  

"Сада се вирус шири и на друге популације, тако да су посебно угрожени старији људи и
хронични болесници, због чега је неопходно да се сви заједно потрудимо да епидемију
што пре сузбијемо", рекао је Делић.
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Ванредна ситуација у Лучанима

  

У општини Лучани код Чачка је проглашена ванредна ситуација због повећаног броја
заражених од коронавируса, саопштио је Општински штаб за ванредне ситуације.

  

  

На територији оштине Лучани која има двадесетак хиљада становника, у понедељак је
потврђено присуство коронавируса код шест лица, док се за 21 очекују резултати
тестирања.

  

Од средине јуна до данас у Лучанима је од коронавируса оболело деветоро. Штаб за
ванредне ситуације издао је наредбу да је у Лучанима обавезно коришћење заштитних
маски у затвореном јавном простору, забрањено је организовање прослава, спортских и
других манифестација.
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Радно време угоститељских, трговинских радњи и малопродајних објеката је ограничено
од 7 до 22 часа.

  

Проглашена ванредна ситуација и у Прибоју

  

У Прибоју је проглашена ванредна ситуација на предлог општинског штаба за ванредне
ситуације, а због погоршане епидемиолошке ситуације изазване ширењем коронавируса.

  

  

То значи да је од понедељка у тој општини забрањено окупљање у затвореном и
отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу
више од два метра, преноси РТС.

  

У свим затвореним просторима неопходно је ношење заштитних маски и држање
дистанце.
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Забрањује се организовање свечаности, спортских и других манифестација, као и
музичких.

  

Ограничава се радно време угоститељских објеката од 7 до 22 сата. У угоститељским
објектима не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и
малолетна деца или лица која живе у једном домаћинству.

  

Забрањује се рад базена, отворених и затворених, као и спа и велнес центара, а у
јавном превозу је обавезно ношење заштитних маски.

  

Такође услед погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести
председник општине Владичин Хан Горан Младеновић донео је Одлуку о проглашењу
ванредне ситуације на територији те општине. Одлука је донета на основу препоруке
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Владичин Хан.

  

Од уторка, 7. јула почеће да се примењују посебне мере заштите становништва. Биће на
снази забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није
могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

  

На седници Штаба за ванредне ситуације, због повећања броја оболелих од
коронавируса, проглашена је ванредна ситуација на територији општине Богатић.

  

Седам особа је у Богатићу заражено вирусом, према подацима Завода за јавно здравље,
четири случаја су потврђена данас.

  

Од 29. јуна до 5. јула у ковид амбуланти је прегледано 187 пацијената. У том периоду,
укупно је урађено 154 серолошких тестова, а протекле седмице урађено је шест тестова
пи-си-ар методом.
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На седници штаба за ванредне ситуације, донете су и одређене мере. Између осталог,
обавезна је употреба маски у затвореном простору и минимална дистанца од метар и по.

  

Забрањује се окупљање више од 100 особа у затвореном простору, и више од 500 на
отвореном. Рад угоститељских објекта се ограничава на временски период од 6 до 23
часа.

  

Ванредна ситуација је данас проглашена и у Ужицу. 

  

(Агенције)
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