
Себастијан Курц: Желим да спречим ново затварање и зато је важно препознати регионална жаришта коронавируса
недеља, 05 јул 2020 10:16

 Аустријски канцелар Себастијан Курц истакао је да жели да спречи ново "затварање",
због чега је важно да се регионална жаришта брзо препознају.

  

  Он је изјавио да је због тога неопходно и инвестирање у брзе тестове.  

"Коронавирусом ћемо морати и даље да се бавимо све док не буде било лека или
вакције. Актуелна ситуација се може поредити са хармоником, која је стално у покрету.
Биће увек корака напред и назад. Тако је и у другим земљама са којима размењујемо
информације, као што су Израел и Аустралија. Морамо бити бржи и код тестирања, те
ћемо инвестирати 390 милиона евра у брзе тестове", објаснио је Курц у интервјуу бечком
дневнику "Естерајх".

  

Више од 30.000 мртвих: Престигли једно од европских жаришта, продавци захтевају да
раде

  

Нагласио је да, када постоји зараза, треба оболеле што пре изоловази и прекинути
ланац заразе, што је урађено, на пример, у покрајини Горњој Аустрији где су, због
жаришта, затворене школе.

  

Истакао је да грађани не смеју никада заборавити да вирус није нестао и да се
пандемија наставља.
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"Иако је лепо време и завршетак школске године представља разлог за радост, морамо
остати обазриви. Потрошња, јело, куповина су важни за нашу привреду, али неопходно
је у тим активностима поштовати потребна правила, пре свега држања одстојања",
поручио је Курц.

  

Указао је да маске не треба бацити, јер ће бити, вероватно, поново потребне,

  

"Пре свега на јесен када поново буде дошло до повећања других обољења и вируса. Из
студија знамо да маске помажу да се спречи зараза коронавирусом и да се тиме штите
други", нагласио је Курц.

  

Министар здравља Рудолф Аншобер поручује да грађани треба да буду опрезни и
одговорни, јер је вирус и даље међу нама, те може, у случају неодговорног понашања
брзо избити.

  

Регионална жаришта, према његовим речима, морају бити брзо сузбијена.

  

Најавио је да ће полиција од сада поново оштрије контролисати да ли се грађани
придржавају постојећих корона-правила", јер у многим угоститељским објектима се не
придржавају правила одстојања, а и не носе сви маске у градском превозу.

  

У септембру, најавио је, планирано је увођење такозваног "корона семафора", на основу
којег ће бити видљиво где постоји повећан ризик од заразе.

  

(Танјуг)
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