
Влада Црне Горе: Од вечерас је обавезан карантин за све особе који уђу у земљу из Србије
понедељак, 06 јул 2020 23:44

Црногорско Национално координационо тело за заразне болести одлучило је на
данашњој седници да се све особе које из Србије уђу у Црну Гору од вечерас упућују у
карантин, у објекте спремне за ту намену, преносе Вијести.

  

  

„Уважавајући развој епидемиолошке ситуације у Републици Србији, одлучено је да сва
лица која у Црну Гору улазе из те државе од вечерас буду упућивана у карантин. Црна
Гора остаје опредељена да се не затвара за своје држављане, али стопа активних
случајева у Републици Србији, поготово у подручју уз границу са Црном Гором, налаже
најстрожи епидемиолошки надзор“, поручује се у саопштењу.

  

Због тога, како се наводи, особе које улазе у Црну Гору из Србије до даљњег неће бити
упућиване у кућну самоизолацију, већ искључиво у карантин у објектима које је држава
одредила за ту мере, саопштено је из Владе Црне Горе, а преносе Вијести.
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Иначе, директор Института за јавно здравље Црне Горе Бобан Мугоша изјавио је 1. јула
да та држава није отворила границу са Србијом и осталим земљама региона јер је
могућност да дођу туристи велика, а са њима и могућност ширења коронавируса.

  

Влада Црне Горе саопштила је крајем јуна да отвара границе за државе Европске уније
(ЕУ), али не и границу са Србијом, која остаје затворена до даљњег. У Црну Гору се не
може ући ни из Северне Македоније.

  

У Црну Гору уз негативан резултат ПЦР тест, стар не више од 48 сати, може се ући из
Албаније, Босне и Херцеговине, с Косова, из Турске, Израела, Украјине, Сингапура,
Уједињених Арапских Емирата, Уједињеног Краљевства, Канаде.

  

За све државе Европске уније могућ је улазак без ограничења.

  

(Вијести)
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