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 Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је Кризни штаб на седници разматрао
мере против епидемије коронавируса и анализирао попуњеност капацитета болница и
додао да ће у наредних 48 сати бити анализирана ситуација и да ће се одлучити да ли
ће се мењана тренутно важећа одлука о забрани окупљања више од 500 људи у
затвореном простору. Каже и да се болница "Драгиша Мишовић" враћа у "ковид режим
рада".

  "Оно што је битно да се каже је да ће због повећаног броја оболелих од сутра у
болници 'Драгиша Мишовић' бити уведен ковид режим рада. То је болница која је имала
највише искуства у борби против коронавируса, с тим да ће сада она бити задужена и за
децу с коронавирусом и за пацијенте на дијализи који су оболели од Цовид-19 и који ће
ту моћи да буду примљени на дијализу", казао је Лончар.   

Такође, додаје, припрема се и болница у Панчеву, која ће моћи да прими око 150
пацијената с короном и она је, како је рекао, резервна варијанта.

  

"Звездара ће определити 60 кревета као капацитет за оболеле. Желимо да имамо
довољно капацитета да збринемо све људе којима је неопходно да буду на терапији у
болницама. Анализирали смо стање у Нишу, отворили смо болницу у Сурдулици, у
Крагујевцу је посебна ситуација, тамо је пребачен део пацијената из Новог Пазара, а део
је у Београду. Нови Сад је попунио своје капацијете, биће нових, Нови Сад касни око 10
дана с повећањем броја заражених у односу на централну Србију, али тако је било и
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раније. Направљен је распоред медицинских радника, како бисмо побољшали услове за
негу поцијената", изјавио је министар.

  

Говорећи о мерама за Београд, Лончар је рекао да је од уторка у 6х у Београду обавезно
ношење маски у затвореном простору, укључујући и градски превоз.

  

"У наредних седам дана све расположиве инспекције ће то контролисати и правити
евиденцију. Првих седам дана нећемо кажњавати, када прође тај период, ако не будемо
имали резултате, бићемо принуђени и да кажњавамо. Премијерка Ана Брнабић ће
разговарати са одговорнима у тржним центрима и стадионима, да им објасни да је
спровођење ових препорука на њима. Дакле, можете да привређујете, али постоје
услови под којима се то ради", нагласио је Лончар.

  

Како је рекао, не постоји систем на свету који може да издржи ако ће грађани да се
понашају као да не постоји коронавирус.

  

На питање да ли су неодговорни грађани или државни функционери, међу којима има
заражених коронавирусом, Лончар је рекао да је "Србија велика да бисмо пребацивали
то питање на политику".

  

"Причамо о одговорности, свако од нас има одговорност за себе. Желимо да пробудимо
ту одговорност, да имамо што бољи резултат, да би што мање људи било у болницама и
на респираторима", рекао је Лончар.

  

"Изборна места безбеднија од других"

  

Коментаришући епидемиолошку безбедност на изборима, министар здравља рекао је да
су изборна места безбеднија од "било ког кафића и тржног центра".

  

"Свако је био безбеднији на гласању него на неком другом мест. То је место безбедније
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од било ког кафица и тржних центара, јер сте били у обавези да носите маску, морали
сте да дезинфикујете руке", нагласио је Лончар.

  

О важећој забрани окупљања за више од 500 људи, министра каже да је на седници
Кризног штаба договорено да се у року од 48х ураде све анализе и донесе одлука.

  

"Изаћи ћемо са одлуком и за окупљања на отвореном и у затвореном простору", рекао је.

  

(Н1)
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