
Француска: Од вечерас важи полицијски час за око 20 милиона грађана као мера владе против епидемије коронавируса
субота, 17 октобар 2020 22:45

За око 20 милиона Француза од вечерас у 21.00 до ујутро у 6.00 важи полицијски час као
мера владе против епидемије коронавируса.

  

  

Особи која крши правила прети новчана казна од 135 евра, а у случају понављања
прекршаја биће изречена казна до шест месеци затвора и 3.750 евра.

  

Ноћни карантин односи се на Париз и његово шире подручје, као и за градове, Лион,
Лил, Тулуз, Монпеље, Сент-Етјен, Марсеј, Руан и Гренобл.

  

Том мером су изузете особе које иду на посао, особе које имају неки медицински проблем
као и оне који морају у посету члану породице коме је потребна помоћ.
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За време полицијског часа, власници кућних љубимаца ће моћи да изведу своје
животиње на круг не већи од један километар од места становања.

  

Током ноћног каратина, особе које излазе мораће да имају потврду о разлозима
напуштања дома. Та потврда може да буде на папиру или на мобилном телефону.

  

Око 12.000 полицајаца и жандарма биће распоређено поред градских полицијских
патрола како би се надгледало поштовање полицијског часа.

  

Та мера ће погодити угоститељство, као и свет културе јер неће бити позоришта,
представа и биоскопа увече. Све је пребачено током дана.

  

Грађани ће моћи да се креће по земљи, али увече сви морају да буду у свом дому или
месту привременог становања.

  

Полицијски час ће трајати четири недеље, али се предвиђа наставак до 1. децембра
уколико не буде побољшана епидемиолошка ситуација.

  

У Француској су у четрвтак и петак умрле 122 особе од корона вируса, а од почетка
епидемије 33.303. Дневно буде заражено више од 20.000 људи.

  

(Бета)
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