
Душко Марковић: Црна Гора почетком јуна отвара границе за одређен број земаља, организовање литија оставићемо за неки други пут; Када се стекну услови, наставићемо разговоре са Митрополијом црногорском приморском
понедељак, 25 мај 2020 19:23

Црна Гора ће у складу са одговарајућом проценом у првим данима јуна отворити границе
са земљама које испуњавају критеријуме Института за јавно здравље, саопштио је
премијер Црне Горе Душко Марковић. Међу земљама за које Црна Гора отвара границе
нема Србије.

  

  

Марковић је на конференцији за новинаре рекао да је да је критеријум Института за
јавно здравље најмање 25 оболелих у односу 100 хиљада становника. Он је прецизирао
да ће Црна Гора 1. јуна отворити границе са Хрватском, Словенијом, Аустријом,
Немачком, Пољском, Чешком, Мађарском, Албанијом и Грчком.

  

Он је конференцију за новинаре почео скидањем маске, након што је јуче саопштено да
је Црна Гора прва држава у Европи без иједног случаја оболелих од корона вируса. "Кад
смо већ корона фри дестинација, да скинем маску", казао је Марковић.
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У Црној Гори су од почетка епидемије од корона вируса оболеле 324 особе, опоравило
се њих 315, док је деветоро пацијената преминуло.

  

Марковић је рекао да ће се границе отварати за оне земље у којима је број заражених
25 на 100.000 становника.

  

"Прве земље су Хрватска, Словенија, Аустрија, Немачка, Мађарска, Албанија, Грчка...",
рекао је Марковић.

  

"Нећемо тражити посебна тестирања, нити тестирања на границама, сви ће добити
упутства и мере које треба да поштују и то је за сада сасвим довољно да спречимо
импортацију вируса, а Црну Гору учинимо туристички отвореном", нагласио је Марковић.

  

Он је рекао да се већ улази у процес дозвољавања јавних окупљања, уз поштовање
правила социјалне дистанце и осталих прописа ИЈЗ-а.

  

Премијер је рекао да је намера да се од наредне седмице отворе вртићи, предшколске
установе, играонице, бисокопи и позоришта.

  
  

U prvim danima juna očekuje se otvaranje granica sa zemljama koje ispunjavaju odgovarajući
epidemiološki kriterijum.U ovom trenutku to su: Hrvatska, Slovenija, Austrija,Njemačka, Poljska,
Češka, Mađarska, Albanija, Grčka. To će podstaći naš turizam. #CoronaInfoCG @DuskoMark
ovicCG pic.t
witter.com/Dv157FMX0I

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 25, 2020    

"Да омогућимо ограниченом броју публике праћење спортских догађаја уз поштовање
мера заштите. Биће дозвољена организација крштења, свадби и породичних весеља –
такође уз здравствено-безбедносне мере и ограничења у броју присутних", казао је
Марковић.
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Он је рекао да Црна Гора није увела ванредно стање и да је имала највећи степен
слобода за грађане.

  

Црна Гора је успела да без увођења ванредног стања и без полицијског часа буде
последња земља у Европи у којој је регистрован вирус. И да буде прва држава у Европи
која га је победила. Није то дошло само од себе. Наша стратегија је да увек будемо корак
испред", поручио је Марковић.

  
  

#Coronafree  status je danas amblem Crne Gore na svim meridijanima. Od danas je #CrnaGo
ra
posebna i po rezultatu koji je ostvarila u borbi sa nevidljivim i nepoznatim neprijateljem.
  i iz ovoga izlazi jača i stabilnija, na dobrobit svih njenih građana. @DuskoMarkovicCG pic.tw
itter.com/D90JhEuNbK

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 25, 2020    

Он је казао и да се Црна Гора "није отимала за респираторе", а да их има више него
довољно.

  

"Обезбедили смо довољно медицинске опреме. Одлучили смо да вирус зауставимо на
границама Црне Горе. На данашњи дан Црна Гора има и опрему и средства на којима
нам могу позавидети и најразвијенији здравствени системи", оценио је црногорски
премијер.

  

"Организовање литија оставићемо за неки други пут"

  

Епидемија још није окончана, ми смо тренутно "корона фри" држава, али то не значи да
смо на крају посла због тога што је глобално пандемија на снази", казао је премијер на
питање о попуштању мјера о јавним окупљањима.

  

"За нас посао није стао, морамо да спријечимо унос вируса, и његово ширење. Мјере би,
како је Институт најавио, требале да ступе на снагу од 1. јуна и то значи да ћемо имати
дозвољена јавна окупљања до једног броја. Ми тако већ улазимо у процес увођења
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јавних окупљања уз одређене мјере", рекао је он.

  

"Организовање литија оставићемо за неки други пут", истакао је Марковић.

  

Он је, на питање новинара, рекао да није постојао различит приступ према вјерским и
окупљањима поводом 21. маја.

  

Како је навео, без обзира на договоре са вјерским заједницама, недавно су се десила
окупљања у Никшићу, Беранама...

  

"21. маја смо имали спорадична окупљања младих, на отвореном простору, која, по нама,
нијесу представљала епидемиолошки ризик", истакао је Марковић.

  

"Нека нас не плаше литијама"

  

Разговори Владе и Митрополије црногорско приморске (МЦП) у вези са Законом о
слободи вјероисповијести биће настављени када се за то стекну услови, саопштио је
Марковић.

  

Он је казао да је добио писмо од МЦП и предлог за наставак разговора.

  
  

PV @DuskoMarkovicCG , konferencija za medije, odgovor na pitanje novinara kada će biti
nastavljen dijalog sa SPC u CG: Razgovori mogu da teku kada se stvori povoljan ambijent.
Litijama neka nas ne plaši niko, niti će litije biti razlog da Vlada mijenja svoju politiku. 
pic.twitter.com/Q1FZvuLLEP

  — Vlada Crne Gore (@VladaCG) May 25, 2020    

Марковић је објаснио да се чуо тим поводом са митрополитом Амфилохијем уочи 12.
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маја.

  

"Разговори могу да теку само онда када се створи добар и повољан амбијент у пуном
повјерењу и спремности и једне и друге стране да се разговор води у добром дугу а не
путем уцјена. Лично ћу се заложити да то буде што прије, али то не зависи само од
Владе него и од друге стране", рекао је Марковић на конференцији за новинаре.

  

Он је казао да је данас видио неке најаве које, како је навео, говоре о томе да ако се не
почне са дијалогом да одмах крећу литије.

  

"Ако јавна окупљања буду дозвољена сјутра нека крену са литијама. Нека нико не плаши
литијама. Литије неће бити разлог да Влада мијења своју политику", поручио је
Марковић.

  

(Бета, Спутњик, РТЦГ)
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