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БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић пренео је вечерас, након
заједничке седнице два кризна штаба, да су донете нове мере, пре свега забрана
кретања од суботе у 13 часова до понедељка у 5 ујутро, те забрана окупљања више
од две особе. Трећа мера није рестриктивна, односно омогућено је власницима да
прошетају кућне љубимце од 23 сата до један иза поноћи.

  

"Очекујемо наредних 72 сата убрзање у смислу броја заражених, нажалост за
очекивати је и повећање броја умрлих", рекао је Вучић.

  

У овом тренутку 81 лице је на респиратору, казао је он и додао да је данас умрло троје
људи од коронавируса.

  

Вучић је казао да већи број позитивних долази из Београда, Ћуприје, Чачка и Ваљева.
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"Некако Ниш после много тешких случајева и посебно после целе приче о Лугану, некако
нам се чини, иако не искључујем и даље могућност додатне заразе, је успео да се
заустави", казао је он.

  
  

Били смо близу катастрофе, између 24 и 30 хиљада у земљу ушло заражених од 400.000
људи који су дошли из иностранства

    

Вучић је рекао да је додатна опрема послата у Ваљево и Ћуприју.

  

19.55 – Председник најављује да ће се за Видовдан обратити да би се захвалио онима
који су били најхрабрији у претходном периоду.

  

19.43 – Дарија (Кисић Тепавчевић, заменица директора "Батута", прим. аут.) стоички
подноси увреде, чуо сам се два пута са њом, крива им је јер говорила истину и јер није
хтела да буде политички злоупотребљена, истиче Вучић.

  

19.38 – У наредне две недеље очекује нас најтежи удар, око 15-16. априла, каже
председник.

  

19.33 – Анализа запослених у здравству: у Бетуту нула позитивних од 41 анализиране
особе, у болници "Драгиша Мишовић" 47 позитивних лекара, у Земуну пет од 14
тестираних, у ВМА нема позитивних, као ни у болници на Бежанијској Коси и Ургентном
центру, у Народном фронту позитивно 12 особа од 23 тестираних. 

  
  

Донете нове мере: Забрана кретања од 13 сати у суботу до понедељка у 5 ујутру. Више
од двоје људи не може да се окупи на једном месту од вечерас. Трећа мера која важи од
суботе увече од 23.00 до 00.01 у распону од 100 метара од места пребивалишта биће
дозвољено шетати љубимце
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19.30 – Од пресудног значаја да наставимо да се понашамо дисциплиновано, наводи
председник. 

  

19.25 – Донете нове мере: Забрана кретања од 13 сати у суботу до понедељка у 5
ујутру. Више од двоје људи не може да се окупи на једном месту од вечерас. Трећа
мера која важи од суботе увече од 23.00 до 00.01 у распону од 100 метара од места
пребивалишта биће дозвољено шетати љубимце, каже Вучић.

  

19.23 – Били смо близу катастрофе, између 24 и 30 хиљада у земљу ушло
заражених од 400.000 људи који су дошли из иностранства, каже председник. 

  

19.20 – Руска помоћ стиже сутра у 11 сати, наводи Вучић. Кренућемо у производњу лека
хлорокин, а од 8. или 9. априла почиње производња маски у Србији, стижу машине из
Кине, нешто поклон нешто плаћамо, наводи председник.

  

Према његовим речима, већ сутра у 11 сати ће први авион са осам лекара и особља доћи
у Србију из Русије са својом опремом, респираторима и медикаментима.
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"Имао сам одличан разговор са Марконом", рекао је Вучић и додао да му је обећао помоћ
у овој кризи.

  

"Молио сам председника Макрона да замоли Самофи да нам доставе 50 кг сировине за
хидроксихлорокин, да бисмо сами могли да правимо лек хлорлокин и он је обећао да ће у
наредних 48 сати моћи да ми пружи одговор", рекао је он.

  

Додао је да ћемо од 8. или 9. априла моћи сами да производимо хирушке маске, а да ће
машине стићи из Кине.

  

Формиран тим за примену економских мера

  

Вучић је пренео новинарима да је данас формиран Имплементациони тим за економске
мере.

  

"Исправили смо и одређене неправде према епидемиолозима које су постојале, кроз
Завод за јавне здравље, и они више трећину своје плате неће тражити на тржишту, већ
ће им држава и ту трећину плате исплаћивати", рекао је Вучић.
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  Истакао је да је то веома важно за тих 2.500 људи који тако зарађују за свој хлеб.  Напоменуо је да су нам епидемиолози сада веома важни и да ће бити и у будућности.  Вучић је рекао да је данас разматрано увођење нових мера.  "Део мера ћемо да пооштримо, део да олакшамо, јер мислимо да смо добар посаоурадили од 13. марта, али смо далеко од успеха. Ми мислимо да смо били близуапсолутне катастрофе", рекао је Вучић.  Пре тога одржан је састанак Кризног штаба за сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 иКризног штаба за отклањање насталих и спречавање могућих штетних последицазаразне болести ЦОВИД-19 по привреду.  Најављено је да ће данас два кризна штаба проценити потребу увођења нових мерапревенције ширења вируса, најавила је у среду епидемиолог Дарија Кисић Тепавчевић.  Она је нагласила да у одлучивању о евентуалном увђењу нових мера кључ и даље остајепонашање грађана.  Подсетимо, у Србији су умрле још три особе од коронавируса, па се укупан број жртавапопео на 31.  (Агенције)  
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