
Коронавирус у Србији: По мишљењу кинеских стручњака, због централне климе, ВМА неће моћи да прима оболеле; Влада Србије дозволила привредним друштвима куповину маски и заштитне опреме из иностранства
уторак, 24 март 2020 15:15

УКРАТКО

        
    -  Три жртве коронавируса у Србији      
    -  Укупно 303 регистрована случаја коронавируса      
    -  Привредним друштвима дозвољен увоз маски и заштитне орпеме за сопствене
потребе       
    -  Министарство за рад тврди да се наставља са исплатом социјалних давања      
    -  Војска почела да поставља кревете у хали Београдског сајма      
    -  Председник Србије најавио масовна тестирања      
    -  Српски држављани вратили се из Дохе, Париза и Хаване, протест у Љубљани  
   
    -  Влада ће наставити да шаље авионе, изјавио Ивица Дачић      
    -  Забрана кретања на снази од 17часова до 5 сати ујутро  

  

  

Од последњег извештаја до уторка, 24. марта у 15 часова, регистровано је још 54
потврђених случајева коронавируса, укупно 303. До сада три жртве. Војска почела да
поставља болничке кревете у највећој хали Београдског сајма, након што је председник
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Србије Александар Вучић, после састанка са кинеским медицинским стручњацима,
најавио је да ће почети масовна тестирања, као и да ће сви који буду позитивни на
коронавирус бити хоспитализовани.

  

Након што је на конференцији за медије најављена промена стратегије тестирања људи
на коронавирус, војска је почела да поставља болничке кревете у највећој хали
Београдског сајма.

  

15:15 - Још 54 случаја у Србији

  

Од последњег извештаја до уторка, 24. марта у 15 часова, регистровано је још 54
потврђених случајева коронавируса, саопштио је на конференцији за медије министар
здравља Златибор Лончар.

  

14:46 - У КЦ Ниш 18 заражених коронавирусом

  

У Клиничком центру Ниш тренутно је хоспитализовано 18 пацијената за које је потврђено
да су заражени коронавирусом, а на кућном лечењу је 21 особа, подаци су са сајта
Града Ниша које потписује градоначелник Дарко Булатовић.

  

13:54 - Држављани Србије из Дубаија стигли у Букурешт, у Љубљани протестује 50
људи

  

Двадесетак путника који су провели шест дана и ноћи на аеродрому у Дубаију стигли су
у Букурешт, где им, како нам јављају путници, не дају тренутно да изађу из авиона. За Н1
кажу да још није познато како ће наставити пут ка Србији.

  

13:17 - Права и обавезе послодаваца и радника у ванредном стању
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Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије је објавило
детаљна објашњења права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања.

  

13:06 - Исплата социјалних давања се наставља

  

Од увођења ванредног стања, кориснике социјалне помоћи забринула је вест да би се
исплата социјалних давања и новчане помоћи обуставља. Иако је многе грађане управо
такво обавештење дочекало на вратима Пошта, из Министарства за рад поручују да је у
питању била грешка и да се са исплатама неометано наставља.

  

12:44 - Визер обуставља летове из Београда и Ниша

  

Авио компанија Визер (Wизз Аир) објавила је да, услед уведених ограничења путовања,
привремено затвара своју београдску базу и продужава до 1. маја обуставу летова са
аеродрома Никола Тесла у Београду и Константин Велики у Нишу.

  

12:21 - Још један лет за Париз

  

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић изјавио је да ће Влада наставити да
шаље авионе тамо где је то могуће, како би превезли српске држављане који су остали
заробљени због прекида међународног саобраћаја и пандемије коронавируса.

  

12:17 - У Војводини 36 оболелих, хоспитализовано 13

  

Коронавирус потврђен је у свих седам управних округа у Војводини, позитивно је 36
грађана, а укупно је тестирано њих 276, изјавио је на конференцији за новинаре
покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић.
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12:15 - Хала на Београдском сајму постаје болница

  

Војска Србије је почела да поставља болничке кревете у највећу халу Београдског сајма.

  

12:14 - Информације о ванредном стању од сада и на Виберу

  

Грађани Србије од сада могу да се информишу о свим актуелностима у вези са
ванредним стањем преко "Вибер Цоммунитy" канала који је покренуло Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

  

11:36 - У Моравичком округу 1.000 људи у изолацији

  

У кућној изолацији у Моравичком округу налази се 1.000 људи, саопштио је тим за
праћење коронавируса у Чачку.

  

11:29 - Увоз маски и заштитне опреме

  

Влада Србије саопштила је да је привредним друштвима, без обзира на делатност,
дозвољена куповина маски и заштитне опреме из иностранства за сопствене потребе.

  

11:04 - Српски држављани и даље на граници Аустрије и Мађарске

  

На граници Аустрије и Мађарске већ данима налази се група држављана Србије, међу
њима и радници, возачи камиона ЕУ, који су услед пандемије послати кући - али они до
куће никако не могу да стигну.
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10:49 - У Шумадији 11 случајева коронавируса

  

"Екипе крагујевачког института обављају дезинфекцију зграда у Крагујевцу, а од данас
ће им се придружити и нових шест волонтера. Данас ћемо послати нове узорке на
анализу институту Торлак", изјавио је за Н1 проф. др Драган Васиљевић, директрор
Института за јавно здравље.

  

10:46 - Почела производња квасца

  

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић рекао је да је почела производња
квасца у Србији и да ће квасац сутра кренути према пекарама.

  

10:32 - Мркић: Здравство оптерећено, али ће издржати

  

Сада се види колико је важно улагати у јавни здравстени систем, који у Србији јесте
очуван, оценио је Живорад Мркић, председник новог синдиката Клиничког центра
Србије.

  

10:11 - Обрадовић: Политичара превише у медијима

  

Новинар Вукашин Обрадовић изјавио је гостујући у Новом дану да је политизација
пандемије коронавируса очигледна, како у Србији, тако и у читавом свету.

  

10:10 - У Хрватској укупно 361 случај

  

Министар здравља Хрватске Вили Берош саопштио је да је укупан број позитивно
потврђених на коронавирус порастао на 361, што значи да је зе 46 особа повећан број од
јуче.
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09:47 - Саша Јанковић: Мере примерене, извођење неприпремљено

  

"Међутим, снага неких од њих не чини се добро одмереном, а извођење изгледа
недовољно припремљено, закаснело, збуњујуће и недовољно изнијансирано за људе у
различитим ситуацијама и са различитим потребама", написао је некадашњи заштитник
грађана у ауторском тексту за Данас.

  

09:45 - ВМА неадекватна за корона пацијенте

  

Војномедицинска академија, према процени кинеских епидемиолога, не може да прима
пацијенте оболеле од крона вируса, због система централне вентилације, сазнаје Тањуг.
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  ВМА ће примати све остале пацијенте.  Данас ће бити донета одлука да ли ће градска болница на Звездари примати оболелеод корона вируса.  09:19 - Десет милиона маски из Кине  Министар трговине, туризма и телекомуникације Расим Љајић изјавио је да очекује даове недеље из Кине дође 10 милиона заштитних маски и да ће оне бити у апотекама.  09:17 - Путници из Париза у карантину: Хладно је и прљаво  Око 60 држављана Србије који су синоћ допутовали из Париза, одвезени су уизбеглички камп код Суботице, а да им уопште није речено куда их воде, јавила је за Н1Соња Радевић, чија сестра је једна од путница.  08:53 - Кон о изолацији Београда  Упитан о могућности изолације Београда у којем има највише заражених, епидемиологПредраг Кон је рекао да уз забрану кретања и нове мере не види да је изолацијачитавих насеља и места неопходна.  08:27 - Путници из Дубаија кренули за Букурешт  Двадесетак путника који су провели шест дана и ноћи на аеродрому у Дубаију кренуло јеноћас авионом за Букурешт, јављају путници Н1 телевизији.  Како ће даље наставити пут ка Србији још није познато.  08:07 - На кућној адреси није пронађено њих 218  Директор полиције Владимир Ребић изјавио је да је синоћ процесуирано 112 људи збогкршења забране кретања, као и да је у понедељак позвано око 20.000 људи којима јеодређена смаоизолација, а да 218 није пронађено на кућној адреси.  07:54 - ОЕБС забринут због мера у БиХ  Представник ОЕБС за слободу медија Арлем Дезир и шефица Мисије ОЕБС у БиХКетлин Кавалец изразили су забринутост због објаве увођења нових мера противширења панике и лажних вести у тој земљи, у вези с новим коронавирусом.  (Агенције)  
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