Нова.рс: Нове мере ће трајати много дуже од 15. децембра, може се очекивати да чак буду и пооштр
субота, 05 децембар 2020 22:21

Нове мере које су јуче ступиле на снагу, а које је предложио Кризни штаб у оквиру борбе
против ширења епидемије коронавируса, требало би да трају до 15. децембра. Међутим,
судећи по изјавама чланова Кризног штаба, епидемиолога др Предрага Кона и др
Бранислава Тиодоровића, може се очекивати да актуелне мере на снази остану знатно
дуже, па чак и да буду пооштрене.

Тренутно је на снази забрана рада викендом свега осим апотека, пумпи и прехрамбених
продавница, а казне за кршење мера иду и до 300.000 динара.

Др Кон је рекао да би, по пропису, мере требало да трају да 15. децембра, али да ће тај
рок највероватније бити померен.
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“До 15. је одређен рок, искрено, мало је вероватно да ће дати тако добре резултате да
неће морати даље да се примењује. Лично, баш лично, мислим да би требало да буду
оштрије”, рекао је епидемиолог.

Као додатна мера, која би могла да буде уведена током празника, помиње се обавезан
ПЦР тест при уласку у Србију.

Коментаришући ову могућност, Кон је рекао да би требало одвратити грађане од
повратка у Србију.

“Ми нећемо издржати ситуацију као за Ускрс, када је дошло 400.000 људи. Ми и сада
имамо катастрофалну ситуацију, систем је пренапрегнут, бори се за сваког појединца”,
рекао је он.

Додао је да је за очекивати да бројке почну да падају у току следеће недеље, али и да
ће “дуго ово трајати”.

Епидемилог Бранислав Тиодоровић јуче је изнео још мрачније прогнозе рекавши да се
епидемија короне у Србији неће примирити следеће недеље.

“Ако се ове нове мере не буду заиста поштовале, и уз казне ако мора, нећемо моћи да
изађемо на праву ситуацију да буде смирена и контролисана. Не можемо ефекте
очекивати како смо мислили, а мисли смо да ће следеће недеље бити пад”, рекао је
Тидоровић и додао:

“Смиривање можемо да очекујемо тек за Божић. Тад можда буде мало мирнија
ситуација.”

Од јуче на снази су следеће мере:
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– продавнице прехрамбене робе могу да раде сваки дан до 21 сат, укључујући и викенд;

– апотеке, бензинске пумпе за точење горива и достава хране путем курира могу да
раде неограничено, седам дана у недељи;

– позоришта и биоскопи могу да раде сваки дан до 17 сати, укључујући и викенд;

– пијаце радним данима могу да раде реглуларно, а викедном од 6 сати ујутру до 15
часова.

– угоститељске и трговинске фирме, ресторани, кафићи и барови, клубови, тржни
центри, играонице, кладионице, продавнице и сви други продајни објекти, козметички и
фризерски салони, салони лепоте, фитнес центри, теретане и вежбаонице, спа центри
и базени могу да раде радним данима до 17 сати, а викендом не могу уопште да раде (од
петка у 17 сати до понедељка у 05 ујутру).

Тиме је радно време додатно скраћено за један сат радним данима, уз забрану рада
викендом.

(Нова.рс)
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