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 ЂЕНОВА - Италијански премијер Ђузепе Конте упозорио је данас да се Италијани
морају придржавати строгих ванредних мера до даљег и тако одбацио апеле да се
дозволи отварање трговинских радњи.

  

"Научници нас упозоравају да не ублажавамо рестриктивне мере", изјавио је Конте за
немачки часопис Билд.

  

Премијер Конте је изразио уверење да би број новооболелих и умрлих почео да се
смањује када би Италијани дословно следили мере владе.

  

Агенција за заштиту грађанских права данас је саопштила да је данас број умрлих у
Италији мањи у поређењу са претходним даном, али да се број нових случајева
ковида-19 повећао.

  

Италија укида блокаду у два корака
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Први корак ка укидању блокаде у Италији после Ускрса биће постепено покретање
производних активности, а други, који се очекује од 4. маја, односи се на измене мера за
ограничавање кретања становника те земље.

  

Поступност и опрезност су од изузетног значаја када је у питању укидање општих мера
карантина које је Италија увела у циљу спречавања ширења вируса Ковид-19, сагласио
се италијански премијер Ђузепе Конте са стручњацима на састанку о блокади која ће
бити на снази до 16. априла.

  

Оцењује се да је важно избећи окупљања људи за римокатолички Ускрс, 12. априла,
затим Дан ослобођења Италије, 25. април, и Међународни празник рада, 1. мај у циљу
спречавања ширења корона вируса.

  

Први корак после 13. априла, римокатоличког Васкршњег понедељка, односи се на
постепена покретања производних активности, а други од 4. маја тиче се промене мера
за кретање и излазак из изолације, међутим датуми наредних корака нису стриктно
одређени и зависе од података наредних дана о напретку у борби против вируса
Ковид-19.

  

"Морамо бити веома пажљиви са другом фазом, ако направимо грешку, мораћемо назад
у блокаду и почети изнова“, рекао је шеф италијанске дипломатије Луиђи ди Мајо
поводом плана за укидање.

  

Полиција је најавила појачану контролу кретања, а власти појединих региона разматрају
затварање појединих подручја за особе које у тим областима немају пребивалиште како
би се избегла окупљања за викенде и празнике.

  

У Италији, на почетку пете недеље општег карантина, пада број новооболелих, као и
број пацијената на интензивној нези, а италијанска влада се припрема за „другу фазу“ и
постепени излазак из блокаде кроз стратешки здравствени план, који се односи на
друштвено дистанцирање као главно правило, успостављање такозваних Ковид
болница, јачање здравствене мреже, употребу тестова и дигиталну стратегију за помоћ
у пандемији.
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Вирус Ковид-19 однео је више од 17.000 живота у Италији, једној од најтеже погођених
земаља пандемијом тог вируса.

  

Према мерама које је увела Италија, а на које су се угледале друге земље широм Европе
у циљу спречавања ширења вируса, сви грађани морају бити у својим домовима изузев
одласка у куповину намирница, у апотеку, код лекара или на посао, уз попуњен
формулар којим се образлаже разлог напуштања места пребивалишта.

  

(Танјуг)
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