
Корона у региону: У Хрватској преко 1.000 новозаражених, Словенија уводи полицијски час; Нове мере и у Ирској, Чешка прва по броју новоинфицираних у Европи
понедељак, 19 октобар 2020 15:32

Епидемиолог и члан Научног савета хрватске владе Бранко Коларић, каже да је могуће
да у Хрватској буде и 2.000 новозаражених дневно.

  

  

Загреб: Са 500 смо дошли на 1.000, није немогуће да и 2.000 достигнемо

  

"Са 500 смо дошли на 1.000, тако да није немогуће да и 2.000 достигнемо", рекао је
Коларић за ХРТ и истакао како неодговорно понашање доводи до тога да здравствени
систем постане преоптерећен, што га забрињава.

  

"Питање је хоће ли мере довољно смањити број новозаражених, а кажем, ја сам
забринут да здравствени систем може брзо постати преоптерећен. С овако убрзаним
порастом систем може бити брзо угрожен", рекао је епидемиолог.
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У Хрватској је у недељу било 548 хоспитализованих, а Коларић наводи да, како се већи
број корона пацијената лечи, онда има и нешто мање капацитета за остале болести које
треба лечити.

  

Све више зараженог медицинског особља

  

Овог тренутка, истакао је, не треба опет активирати Арену с додатним креветима.

  
  

Људи имамо толико колико имамо, али не можемо измислити људе којих нема

    

"Али није искључено да неће требати, и они шатори испред КБ-а Дубрава и Арена. За
сада још не", казао је Коларић.

  

Коментарисао је и чињеницу да је све више зараженог медицинског особља и да се
поставља питање ко ће радити.

  

"Људи имамо толико колико имамо и сигурно ће и Министарство здравства и Штаб
прерасподелити људе, али не можемо измислити људе којих нема", рекао је Коларић.

  

На питање могу ли се очекивати строже мере у Хрватској од ових које су тренутно,
казао је како верује да ће оне морати да буду пооштрене.

  

Сарајево: У Босни и Херцеговини у протекла 24 сата заражено је 540 особа, док је
преминуло 13
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У Босни и Херцеговини у протекла 24 сата заражено је 540 особа, док је преминуло 13
особа.

  

Од тога у Федерацији је забележено 285, а у Републици Српској 255 новозаражених.

  

У протекла 24 сата Заводу за јавно здравство Федерације БиХ пријављено је 956
узорака, од којих је 285 позитивно на САРС-ЦоВ-2.

  

Нови случајеви регистровани су у свим кантонима у Федерацији БиХ, осим у Кантону 10,
пренео је Дневни аваз.

  

Подгорица: Петоро мртвих у недељу, црни сценарио из првог таласа није далеко

  

Према најгорем сценарију о којем су говорили представници НКТ-а и епидемиолози,
било би 6.300 заражених, а јуче их је званично било 4.385. Шеф НКТ-а Милутин Симовић
подржао угоститеље и тврди да је мањи ризик у кафићима, него на слављима...
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Пет особа позитивних на нови коронавирус преминуло је јуче, док је у Црној Гори
ковид-19 регистрован код још 86 особа.

  

Пристигли су и резултати 212 узорака из Немачке, међу којима су 102 новооинфицирана
- 29 из Улциња, 20 из Котора, 16 са Жабљака, 13 из Пљеваља, 12 из Подгорице, 10 из
Рожаја и по један из Бара и са Цетиња.

  

Јучерашња анализа 463 узорка показала је да је највише новопозитивних из Подгорице
(69), из Бара је пет нових случајева, Даниловграда и Рожаја по три, Бијелог Поља два,
док је по један регистрован на Цетињу, у Никшићу, Пљевљима и Улцињу.

  

Од сутра полицијски час у Словенији: Више од 500 новозаражених, чека се
обраћање председника

  

У Словенији је регистровано 537 нових случајева коронавируса. Министар унутрашњих
послова најавио да се од уторка уводи полицијски час.

  

У Словенији је у последња 24 сата тестирано 2.637 особа, од којих је на коронавирус
позитивно 537, односно 20,4 одсто тестираних, саопштио је данас национални
институт за јавно здравље.

  
  

Министар унутрашњих послова изјавио је данас да се од уторка уводи полицијски час у
Словенији, који ће трајати од 21 сат увече, до шест часова ујутру

    

Влада Словеније синоћ је прогласила епидемију, Министар унутрашњих послова изјавио
је данас да се од уторка уводи полицијски час у Словенији, који ће трајати од 21 сат
увече, до шест часова ујутру.

  

У истом периоду преминуле су две особе, преноси словеначки портал 24УР.
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Како се наводи, на болничком лечењу је 289 особа, од којих је 55 на одељењу
интензивне неге.

  

Ситуација у регионима Приморско-Нотрањска и Горишка се погоршала, али још није
одлучено да се они ставе на црвену листу региона који су у карантину.

  

Словеначка влада данас би требало да разматра нове мере, а портпарол Јелко Кацин
каже да је у појединим деловима земље повећан број оболелих, као и да би неке од
нових мера могле да буду увођење карантина од 21.00 до 6.00 ујутру и забрана
окупљања више од шест особа.

  

Како је рекао, у Европи више ниједна земља није зелена.

  

Европа обара све рекорде

  

Европа, суочена с другим таласом епидемије, у недељу је прешла праг од 250.000
умрлих од коронавируса.

  

За недељу дана забележено је више од 8.000 умрлих, што је најтежи недељни биланс од
средине маја.

  

Бројне европске земље покушавају да се заштите увођењем јачих заштитних мера.
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Током викенда је у Француској забележен рекордан број оболелих од ковида-19, а збогповећања броја оболелих од суботе је уведен полицијски час од 21 до 6 сати ујутру којиће трајати бар месец дана, преноси Би-Би-Си и додаје да онај ко га прекрши мора да имавалидан разлог за то или да плати казну од 135 евра.  Од понедељка сви барови и ресторани у Белгији су затворени на четири недеље, а наснази је и полицијски час од поноћи до пет сати ујутру.  Такође, уведена је забрана продаје алкохола после 20 сати.  У Швајцарској је уведено обавезно ношење маски на свим затвореним местима, као изабрана окупљања више од 15 особа на једном месту.  У Чешкој још није одлучено да ли је потребан карантин, а та земља је тренутно прва поброју обољевања у Европи.  У Ирској ће данас бити представљене нове мере, а претпоставља се да ће битизатворене не-есенцијалне продавнице и компаније.  У Немачкој, канцеларка Ангела Меркел је због повећаног броја обољевања позвалаљуде да остану код својих кућа и да избегавају путовања уколико је то могуће.  Такође у Италији је од данас ограничен рад барова и ресторана, ако и локалнеманифестације.    (Танјуг, Б92, Дневни аваз, Вијести, 24УР)   
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