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УКРАТКО

        
    -  Десет особа умрло од последица коронавируса      
    -  Регистровано 659 људи са коронавирусом      
    -  Забрањено кретање викендом од 15х      
    -  Забрањена вечерња шетња кућних љубимаца      
    -  У свету 640.770 случајева коронавируса, умрло више од 30.000 људи  

  

  

У у Србији је коронавирус до суботе порврђен код 659 особа, а преминуло је десеторо
људи. Влада увеле додатне мере - боравак ван дома викендом је дозвољен до 15х, и
више није дозвољена вечерња шетња кућних љубимаца. Стигао авион са 10 тона
медицинске и заштитне опреме из УАЕ. У свету умрло 30.000 људи, а две трећине
смртних случајева забележено у Европи.

  

9:04 - Таксисти у Јагодини превозили бесплатно пензионере у куповину
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Градска управа Јагодине обезбедила је бесплатан такси превоз за све пензионере у том
граду, који су искористили право да у време забране кретања оду у продавницу, а у
помагали су им и волонтери.

  

Директорка јагодинског Центра за социјални рад Бисерка Јаковљевић изјавила је да је
недељна куповина пензионера протекла дисциплиновано и у складу са одлукама
државних органа.

  

9:02 - Табаковић: Банкарски сектор стабилан

  

Банкарски сектор у Србији је стабилан, ликвидан и у добром стању, изјавила је
Новостима гувернерка Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић и нагласила
да НБС одржава стабилан курс и има довољно девизних резерви, али је потребно и да
банке покажу одговорност и схвате да без грађана, привреде и клијената, ни оне не
постоје.

  

Она је најавила да се, у склопу одговорне политике НБС, осим мораторијума на отплату
различитих позајмица, припрема низ мера за помоћ грађанима и привреди.

  

Најважније је да грађани знају да се Србија, за разлику од других земаља, чак ни у
периоду кризе не суочава са слабљењем валуте, истакла је Табаковић.

  

8:51 - Старији суграђани куповали намирнице, најтраженији брашно и квасац

  

Јутрос од 04:00 до 07:00 часова широм Србије било је отворено више од 3.000
продавница како би старији од 65 могли да купе намирнице.
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  Овог викенда је отворено 800 продавница више него претходног, подсећа РТС и наводида су радње добро снабдевене. Има свих животних намириница, а највећа потражња јебила за брашном и квасцем.  И овог викенда су биле гужве, али нешто мање него прошле седмице. Поштовао серазмак од два метра између два потрошача.  Особе старије од 65 година поштовале су и мере заштите, као што су ношење маски ирукавица које су им испред продавница делили полицајци, а неки су долазили већприпремљени.  Због померања забране кретања викендом на 15:00 часова, продавнице ће суботом инедељом радити од 07:00 до 14.30.  8:22 - Авион са медицинском помоћи стигао из Уједињених Арапских Емирата  Авион са заштитним средствима за борбу против коронавируса, коју су као први деопомоћи послали Уједињени Арапски Емирати, слетео је у Београд око један сат послепоноћи.    У првом делу донације УАЕ налази се 13.750 заштитних и 15.000 болничких одела,500.000 рукавица, 30.000 средстава за заштиту ципела, 20.000 маски, 6.000 санитизера– укупно 10 тона помоћи. У другом делу донације, Уједињени Арапски Емирати послаћеСрбији респираторе.  Авион су на аеродрому дочекали министар одбране Александар Вулин, министарздравља Златибор Лончар, амбасадор УАЕ у Србији Мубарак Саид Ел Дахерија, другисрпски званичници и дипломата из УАЕ.  (Агенције)  
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