
У последња 24 сата у Хрватској од коронавируса умрле две особе, укупно 18; Ако се настави успоравање ширења вируса, Хрватска се припрема за релаксацију мера
уторак, 07 април 2020 17:05

Током протекла 24 сата у Хрватској је потврђено 60 новозаражених и сада их је укупно
1.282.

  Према новим подацима Националног штаба цивилне заштите још два пацијента су у
међувремену преминула, мушкарац из Шибенско-книнске жупаније и из Загреба.   

Укупно до сада преминулих од корона вируса је 18.

  

Међу оболелима су 51 посто мушкарци, 49 посто жене.

  

Од укупно 352 хоспитализованих, 35 инфицираних је на респираторима, а 167
излечених, изјавио је министар здравља Вили Берош.

  

 1 / 3



У последња 24 сата у Хрватској од коронавируса умрле две особе, укупно 18; Ако се настави успоравање ширења вируса, Хрватска се припрема за релаксацију мера
уторак, 07 април 2020 17:05

Директор Хрватског института за јавно здравље Кристијан Цапак је саопштио да је 80
медицинских сестара и техничара у хрватским болницама.

  

Хрватска се припрема за релаксацију мера

  

Ако се настави успоравање ширења корона вируса у Хрватској, попуштање заштитних
мера почеће већ након Ускрса, најављено је из Штаба цивилне заштите, а министар
унутрашњих послова Давор Божиновић каже да ће најтежа одлука бити када отворити
школе.

  

"Све зависи од епидемиолошке ситуације. Чекамо оптимални епидемиолошки тренутак и
мислим да му се приближавамо", рекао је Божиновић.

  

Загребачки Јутарњи лист пише да је премијер Андреј Пленковић био оптимистичнији,
када је рекао да се епидемиолошке мере морају И даље спроводи, али да влада
припрема "релаксацију" неких мера ограничења и забране.

  

"У овој фази морамо спроводити рестриктивне мере у складу са потребама привреде и
што нормалнијем функционирању кључних активности. Циљ нам је да све мере
релаксирања буду примерене епидемиолошким проценама да не би случајно с пренаглим
релаксирањем дошло до ширења заразе", рекао је Пленковић.

  

До Ускрса, поручио је, може се очекивати само поново отварање пијаца.

  

"Наредних седмица доносићемо одлуке о релаксацији мера", рекао је премијер.

  

Божиновић је рекао да “мисли да ће Хрватска у попуштању мера следити сличну логику
као и Аустрија”, а да ће најтежа одлука бити, када и хоће ли уопште отворити школе.
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Међутим, директор Хрватског института за јавно здравље, Крунослав Цапак, упитан за
боље вести које последњих дана стижу из Италије, сматра да нема разлога за
оптимизам у вези укупне ситуације у Европи.

  

"Не можемо говорити о стагнацији у Европи, али ми добро држимо ситуацију и врло
скоро би она могла бити повољна", рекао је Цапак.

  

(Танјуг)

  

 3 / 3


