
Чешка увела полицијски час од 21 час увече до 5 часова ујутру
среда, 28 октобар 2020 12:55

У Чешкој се у уторак прираштај новозаражених коронавирусом после неколико дана
поново вратио на преко 15.000 случајева, а у покушају да заустави тако висок број
оболелих и преминулих влада премијера Андреја Бабиша је од поноћи пооштрила
санитарне мере и увела полицијски час од 21.00 до 5.00.

  

  

Удео заражених у укупном броју тестова смањио се први пут после дужег времена испод
30 одсто, али за уторак лабораторије су потврдиле 15.663 новозаражена а у болнице је
претходног дана смештено 578 ковид-19 пацијената.

  

Укупан број хоспитализованих повећао се на 6.191 пацијента, нови су подаци
Министарства здравља.

  

 1 / 2



Чешка увела полицијски час од 21 час увече до 5 часова ујутру
среда, 28 октобар 2020 12:55

У тешком стању на интензивној нези или на респираторима у чешким болницама су
тренутно 893 пацијента.

  

Чешка је затражила и већ почела да добија као помоћ респираторе из резерви Европске
уније и НАТО и од земаља чланица, измедју осталих Италије, Румуније, Аустрије или
Мадјарске, 1.500 респиратора је обећао Нови Зеланд а 500 Немачка.

  

Тренутно је заражено преко 170.000 људи, углавном са благим симптомима или без њих,
а од почетка пандемије у пролеће се заразило 284.033.

  

Од поноћи су ступиле на снагу нове још пооштрене мере, измедју осталог и забрана
излажења измедју 21.00 и 5.00 из које су изузети они који иду на посао и власници паса,
који могу са њима и увече и ноћу у шетње али само 500 метара од куће.

  

Ограничено је и кретање преко дана када влада захтева од градјана да иду на посао и
кући и у куповину неопходних потреба за себе и чланове породице.

  

“Ситуација је веома компликована. За сада не видимо пад који смо очекивали ових дана.
Уведене мере имале су само мали ефекат. Мере које су деловале у првом таласу сада
нису ефикасне и приближавамо се бројевима који угрожавају капацитет чешког
здравственог система”, казао је након седнице владе у понедељак одлазећи министар
здравља Роман Примула.

  

Влада тражи од парламента да се на гласању заказаном за петак продужи до 3.
децембра ситуација кризе поводом пандемије, за степен блаже од ванредног стања.

  

(Бета)
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