
Срђа Јанковић: Кризни штаб не разматра увођење нових мера; Нове мере Кризног Штаба: Маске обавезне и на отвореном, забрањено окупљање више десет људи
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Кризни штаб тренутно не разматра увођење нових мера, а од оних које су на снази
очекује се да дају резултате, рекао је данас имунолог Срђа Јанковић.

  

  

Мере које смо донели пре извесног времена даће резултате ако их спроводимо доследно
и ригорозно, а пре свега мислим на избегавање контаката, физичку дистанцу, ношење
маски, хигијену руку, дезинфекцију и све остало што може допринети да не пренесемо
вирус са особе на особу, рекао је Јанковић за ТВ Пинк.

  

Правила нема и можемо само да урадимо статистику па да знамо шта је чешће, а шта
ређе, указао је Јанковић.
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На срећу, додао је он, благе клиничке слике су чешће, међутим, на индивидуалном нивоу
не можемо са сигурношћу да предвидимо коме ће се десити погоршање.

        
    -        

Данас      се очекују нове мере Кризног штаба за борбу против коронавируса, биће     
саопштене на конференцији за медије у 15 сати

            
    -        

У      односу на последњи пресек стања, у претходна 24 сата у Србији је преминуло     
још 13 особа од коронавируса, док је 344 особа заражено.

            
    -        

На      респираторима се налази 170 пацијента

            
    -        

Хоспитализоване      су 203 особе

            
    -        

Укупно      је од почетка епидемије преминуло 418 особа.

            
    -        

Број      активних случајева је 4.574.

        

  

12.30 – Нове мере Кризног Штаба: Маске и на отвореном, окупљања до 10 људи

  

На територији целе Републике Србије, без обзира да ли је у одређеној општини или
граду проглашена ванредна ситуација, забрањена су окупљања на јавним местима у
затвореном и отвореном простору за више од десет људи. За време боравка на јавним
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местима, између окупљених мора постојати дистанца од један и по метар, односно свака
особа мора заузимати минимум четири квадратна метра.

  

Мера која се тиче заштитних маски и која је на снази у Београду, данас је проширена на
територију целе Републике Србије, без изуизетка. Заштитне маске обавезне су и на
отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и
по метар, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и
слично. На свим осталим јавним местима на отвореном простору, препоручује се ношење
заштитних маски.

  

Све мере које су усвојене на данашњој седници Кризног штаба, важиће од петка, 17. јула
2020. године.

  

12.19 – Јанковић: Кризни штаб не разматра увођење нових мера

  

Кризни штаб тренутно  не разматра увођење нових мера , а од оних које су на снази
очекује се да дају резултате, рекао је имунолог Срђа Јанковић.

  

12.05 – Још две болнице у Београду у ковид систему

  

Још две здравствене установе у Београду улазе у ковид систем –  Институт за медицину
рада и Клиника за дерматовенерологију Клиничког центра Србије
, потврђено је Тањугу у Министарству здравља.

  

11.50 – У Бајиној Башти уведена ванредна ситуација

  

Услед погоршања епидемиолошке ситуације, Штаб за ванредне ситуације општине
Бајина Башта прогласио је ванредну ситуацију на територији те општине.
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11.22 – Почео састанак Кризног штаба, очекују се нове мере

  

У 11 часова почео је састанак Кризног штаба на коме би, због и даље веома тешке
ситуације у вези са коронавирусом, могле бити донете нове мере заштите грађана.

  

11.17 – Ред пред Торлаком: Људи враћени да дођу сутра

  

Око педесет људи који су чекали на ПЦР тестирање испред Института “Торлак”  враћен
и су после вишечасовног чекања
јер је, како им је рекао главни техничар, за данас испуњен број предвиђен за тестирање.

  

10.58 – Стање у Новом Пазару стабилније, али и даље озбиљно

  

У односу на пре десет дана када је у регионалној ковид болници у Новом Пазару било
380 пацијената,  данас је стање доста стабилније , али и даље озбиљно, изјавио је
координатор те здравствене установе Мирсад Ðерлек.

  

10.15 – У КБЦ “Др Драгиша Мишовић” на лечењу више од 300 пацијената

  

Од почетка борбе против коронавируса, средње тешки и тешки пацијнети збрињавају се
у Клиничко-болничком центру “Др Драгиша Мишовић “,  пише РТС .

  

10.00 – Краљево: Од 60 узорака 29 позитивних, без преминулих

  

Од јуче одрађених 60 узорака, на територији града Краљева  позитивно је на вирус
корона 29 , изјавио је
данас координатор кризног штаба епидемиолог Радован Чеканац и додао да јуче у граду
на Ибру није било преминулих.
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09.50 – Дан жалости у Пожеги

  

У  Пожеги  је према званичним подацима од последица коронавируса умрла једна особа,
а сама локална самоуправа у својој одлуци о проглашењу дана жалости говори у
множини о броју жртвава епидемије у нашем граду, упозорила је Тамара Максић из
Иницијативе за Пожегу у јутарњем програму “Пробуди се” на ТВ Нова С.

  

09.33 – Заседа Кризни штаб 

  

За 11 сати заказана је седница  Кризног штаба , на којој би могле да буду предложене
строже мере ради сузбијања епидемије коронавируса. У 15 сати очекује се
конференција за медије на којој би то требало да буде саопштено.

  

09.30 – Стиже помоћ из ЕУ

  

Влада Србије, Делегација  ЕУ  у Србији и Канцеларија УН за пројектне услуге (УНОПС)
потписаће данас споразум о ангажовању око 200 здравствених радника који ће у
наредном периоду помагати у борби против епидемије Ковид-19, саопштило је
Министарство за европске интеграције.

  

09.09 – Колика је успешност лечења на респиратору

  

Др Предраг Стевановић, анестезиолог из ковид болнице “Драгиша Мишовић”, рекао је
да од 40 до 80 одсто пацијената не успе да се излечи ако заврши на респиратору.

  

  (Фонет, Спутњик, Блиц)  
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