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    -  Од последица коронавируса у Србији су у последња 24 часа преминуле четири
особе, а регистровано је 242 новозаражених, показују званични подаци.       
    -   Од почетка пандемије у Србији је тестирано укупно 392.863 особа. Број
тестираних особа у последња 24 часа био је 7.150.       
    -  Регистровано је укупно 14.288 грађана позитивних на коронавирус у нашој
земљи, док је број активних случајева 1.433.       
    -  До сада је од коронавируса у Србији званично преминуло 274 особа.      
    -  На респираторима се налази 36 пацијената.  

  

  

У последња 24 часа у Србији су четири особе преминуле од последица коронавируса,
саопштило је Министарство здравља. Званичан, укупан број преминулих је 274, наводи
се на сајту цовид19.рс. Вирус регистрован код још 242 особе, на респираторима 36 људи.

  Од последњег пресека стања у Србији, на коронавирус је тестирано 7.150 особа, а
регистроване су 242 новооболеле особе.   

На респиратору је 36 особа.
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У Србији је од почетка епидемије потврђено 14.288 случајева инфекције.

  

Проценат смртности је 1,92 одсто.

  

Број активних случајева је 1.433.

  

До 15 часова 29. јуна у Србији су тестиране укупно 392.863 особе које су испуњавале
критеријуме дефиниције случаја.

  

Кризни штаб заседао је данас, а о донетим мерама читајте ОВДЕ.

  

С обзиром на различиту епидемиолошку ситуацију у градовима на територији Републике
Србије, кризни штаб ће постепено доносити мере у одређеним градовима, које свакога
тренутка могу бити пооштрене уколико се не буду поштовале или се буду показале као
недовољно ефикасне, саопштено је из Владе.

  

Најмање 501.847 особа је до умрло у свету од коронавируса, више од 10.161.240 је
заражено, док се најмање 5.074.100 опоравило од болести, најновији су подаци које је
прикупила агенција Франс прес.

  

20. 10 – Где су жаришта, а где је ванредна ситуација у Србији

  

Због драстичног повећања броја заражених коронавирусом у Србији је ванредна
ситуација проглашена у Новом Пазару, Тутину, Крагујевцу и Врању, док су као жаришта
означени Београд, Краљево, Ужице и Ваљево.

  

20.00 – Исповест Пазараца о смрти сина: Рекао ми је “не могу даље”
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Рамиз Пљакић, отац младића из Новог Пазара Неџада Пљакића, који је умро од
последица коронавируса, пристао је да за новопазарску телевизију А1 исприча како је
за само четири дана остао без сина. Рамиз је у својој тужној исповести, говорио о односу
лекара према његовом нагло оболелом сину, који је преко телефона молио свог оца да
дође по њега у болницу и одведе га кући.

  

19.30 – Брнабић и Лончар иду сутра у Нови Пазар

  

Премијерка Ана Брнабић потврдила је да ће сутра ујутру, заједно са министром здравља
Златибором Лончаром, отпутовати у Нови Пазар како би се и лично уверила у ситуацију
у том граду.

  

19.15 Возач нападнут јер није хтео да пусти у возило путника без маске 

  

Возач аутобуса градског превоза у Београду нападнут је у Земун јер није хтео да у
возило пусти путника који није носио заштитну маску.

  

18.32 – Радојичић: Без маске не може у ГСП

  

Градоначелник Београда Зоран Радојичић најавио је да ће од сутра бити контролисано
да ли путници у возилима јавног превоза носе маске, а први корак у случају да неко не
буде имао маску је да неће моћи да уђе у превоз. Радојичић је у Београдској хроници
рекао да се, у перспекиви, разматрају и новчане казне за оне који не буду имали маску у
возилима ГСП.

  

18.07 – Хоти: У срединама са највише заражених могуће враћање карантина

  

Премијер Косова Авдулах Хоти упозорио је на могућност враћања карантина у средине
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са великим бројем заражених коронавирусом. Након састанка посебног одбора
превенције пандемије, Хоти је рекао да се расправља о увођењу карантина тамо где има
највише случајева.

  

17.41 – Ужице: Нема ванредне ситуације, али су маске обавезне

  

Град Ужице није прогласио ванредну ситуацију, али је усвојио обавезне мере заштите на
предлог Градског кризног штаба. Заштитне маске ће од сада бити обавезне у
затвореним просторима и јавним установама, као и на градској пијаци. У угоститељским
објектима не могу се организовати прославе, а Градском већу је препоручено да скрати
радно време кафића и ресторана.

  

17.14 – Краљево: Дневно тестирају десетак људи, нема ПЦР тестова

  

Како сазнаје Нова.рс, у Ковид амбуланти у Краљеву у овом тренутку није могуће
тестирати више од десетак пацијената у току дана, јер је то дневни лимит. Наиме, због
великих гужви испред амбуланте, реалне потребе су око шездесет ПЦР тестирања. Али,
тестирају се само они пацијенти који имају све симптоме коронавируса.

  

16.56 – Брнабић и представници тржних центара: Улазак само са маском

  

Премијерка Ана Брнабић упознала је представнике тржних центара и шопинг молова у
Београду да од сутра неће бити дозвољен улазак ни у један тржни центар у главном
граду без заштитне маске, као и да су без обзира на природу посете тржном центру и
дужину боравка у њему, сви посетиоци дужни су да све време боравка у њима носе
заштитне маске.

  

16.45 – Ковид болница у Сурдулици, у Врању за 8 дана 140 оболелих

  

За осам дана, од 19. до 27. јуна, у Врању је потврђено још 140 новооболелих од
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Ковида-19, каже епидемиолог Завода за јавно здравље у том граду Слађан Станковић и
додаје да је у току поступак отварања ковид болнице у Сурдулици.

  

16.00 – Стевановић: Променила се старосна структура пацијената

  

Ковид 19 није болест која погађа само старије и хроничне болесника, већ и млади могу
имати тешку клиничку слику, каже директор Инфективне клинике Горан Стевановић. Он
је, након састанка министра здравља Златибора Лончара са директорима ковид
болница, рекао да је расте број оболелих и да се променила старосна структура
пацијената, те да сада више оболевају млађи људи.

  

15.30 – Лончар: Ситуација у Новом Пазару под контролом

  

Ситуација у Новом Пазару је под контролом, да има довољно заштитне опреме,
материјала и лекова, изјавио је министар здравља Златибор Лончар и истакао да је
нетачно да је у том граду у последња 24 сата од вируса корона преминуло 12 особа.

  

15.20 – У наредних 48 сати одлука о окупљањима 

  

Одлука о броју људи који ће моћи да се окупи на отвореном или у затвореном простору,
биће донета у наредних 48 сати, изјавио је министар здравља Златибор Лончар.

  

14.51 – Пресек стања: Четири особе преминуле, још 242 особе заражене

  

У последња 24 часа тестирано је 7.150 особа. На респираторима се налази 36
пацијената, тренутно је активно 1.312 случајева.

  

14.32 – У Врању проглашена ванредна ситуација
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У Врању је градски штаб донео одлуку да уведе ванредну ситуацију на територији града
због нестабилне епидемиолошке ситуације и већег броја новооболелих од коронавируса
у претходном периоду.

  

13.59 – Лончар: Прва недеља без казни, уз контролу ношења маски

  

У наредних седам дана неће бити казне за непоштовање одлука Кризног штаба о
обавезном ношењу маски у затвореном простору, али ће се поштовање те мере
контролисати, рекао је министар здравља Златибор Лончар.

  

13.42 – Грађани прикупљају помоћ за Нови Пазар: Недостаје заштита

  

Грађани су се одазвали апелу активисткиње за људска права Аиде Ћоровић за
прикупљање помоћи за Нови Пазар, Сјеницу и Тутин, где је све више људи оболело од
коронавируса. Иницијатива Не давимо Београд отворила је врата свог штаба за
прикупљање неопходне заштите опреме.

  

13.17 – Нагли раст броја заражених у Ваљеву

  

Према подацима Градског завода за јавно здравље Ваљева, у овом граду, је у последња
24 часа откривено 26 новооболелих лица из контакта са потврђеним случајем, док је у
Убу и Лајковцу по једно новооболело лице.

  

13.08 – Подунавски округ: Највише новооболелих у Смедеревској Паланци

  

У Пожаревцу и Смедереву у последња три дана потврђено је по пет нових позитивних
случајева, у Смедеревској Паланци још 13, а у Великој Плани два, показују најновији
подаци пожаревачког Завода за јавно здравље.
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12.22 – Још 20 новозаражених у Новом Пазару

  

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Нови Пазар, позитивних на вирус
корона у том граду је 466, што је за 20 више у односу на претходне резултате.

  

12.17 – Србија 54. земља у свету по безбедности од ЦОВИД19

  

Међународни конзорцијум Дееп Кноwледге Гроуп (Група Дубоко знање) ставила је
Србију на 54. место у свету по безбедности у случају инфекције вирусом ЦОВИД19.
Испред Србије су Италија на 53. месту, Црна Гора на 42, Грчка је 34. а Хрватска 36.

  

12.05 – Објављене нове мере за Београд

  

Од сутра на подручју Града Београда од шест сати ујутру биће обавезно ношење маски,
не само у превозу, већ у свим затвореним просторима.

  

11.55 – Двоје преминулих од короне у КЦ Војводине

  

У протекла 24 часа на Инфективној клиници у Новом Саду преминуле су две особе, а са
70 пацијента капацитет је скоро попуњен. Покрајински премијер Игор Мировић је навео
да су преминули мушкарац из Врбаса стар 63 године и жена стара 83 године која је била
штићеник приватног старачког дома у Петроварадину, што је друга особа из овог објекта
која је преминула, након што је један мушкарац умро почетком јуна.

  

11.18 – Ортопедија у Новом Саду постаје ковид болница
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На Инфективној клиници Клиничког центра Војводине (КЦВ), која је ковид болница,
остало је још пет слободних места, те ће сутра и Клиника за ортопедију бити претворену
у нову ковид болницу, најавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић.

  

10.47 – Краљево: Од 35 узорака, 14 позитивних

  

Од укупно 35 узорака са територије Краљева, колико је у недељу тестирано у
лабораторији „Ватрено око“ Клиничког центра Србије, чак 14 је било позитивно на
корона вирус, саопштио је Кризни штаб на основу информација добијених из
краљевачког Завода за јавно здравље.

  

10.08 – Почела седница Кризног штаба на којој се очекује увођење нових мера

  

Мере се, како је најављено, неће односити на целу земљу, већ би требало да буду
“таргетирани” одређени градови који су својеврсна жаришта вируса, попут Новог
Пазара, Крагујевца, Београда…

  

9.10 – У ковид болници у Лесковцу за недељу дана хоспитализовано око 50
пацијената

  

У ковид болници у Лесковцу тренутно је смештено 55 пацијената који су заражени
корона вирусом, а већ недељу дана у тој болници на лечењу је око 50 оболелих, изјавио
је данас помоћник директора опште болнице у Лесковцу Александар Станковић.

  

Станковић је за РТС рекао да медју оболелима има свих старосних група а да је у
просеку њихова клиничка слика “средње тешка”.

  

9.00 – Коронавирусом заражено 210 студената у Београду
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Последњих дана стижу упозорења од епидемиолога да је међу зараженима
коронавирусом све више младих. Међу њима и оних са тежом клиничком сликом.
Директорка Студентске поликлинике Марија Обрадовић каже да је тренутно преко 210
студената позитивно, а да се чека резултат за још 50 студената.

  

8.35 – Више од пола милиона умрлих и 10 милиона заражених коронавирусом у
свету

  

Забележено је тачно 500.390 смртних случајева широм света и 10.099.576 случајева
заразе, наводи Агенција Франс прес на основу званичних података прикупљених до
синоћ у 22 часа.

  

8.10 – У просторијама “Не давимо Београд” данас се отвара сабирни центар за
прикупљање помоћи за болницу у Новом Пазару који је тренутно једно од највећих
жаришта коронавируса

  

Активисткиња за људска права Аида Ћоровић позвала је све грађане који желе да
помогну да дођу у Доситејеву 13 у Београду.

  

8.03 – Ситуација у Новом Пазару је тешка, недостаје још стручног кадра

  

“Болница има озбиљну медицинску опрему, има довољно лекова, а што се тиче
заштитних средстава, све време смо их имали довољно”, каже др Мехо Махмутовић,
директор опште болнице Нови Пазар. “Људи су вероватно желели да помогну, али ми
заиста у овом тренутку имамо све што треба и највећа помоћ је да не праве
дезинформације. Има и довољно апарата за тешке пацијенте”. Ипак, Махмутовић
открива да нема довољно стручног кадра, па зато у Нови Пазар данима долазе екипе
лекара из Крагујевца да помогну.

  

Нова.рс је већ извештавала о изузетно тешкој ситуацији у Новом Пазару – у овом граду је
од коронавируса само у једном дану преминуло 11 људи.
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У последња 24 часа у Србији четири особе преминуле од коронавируса, укупно 274, вирус регистрован код још 242 особе
понедељак, 29 јун 2020 19:13

  

7.50 – Премијерка Ана Брнабић најавила је у недељу да се нове мере вероватно
неће односити на целу земљу, већ на поједине градове или општине

  

Ана Брнабић је објаснила да се те мере неће односити на целу земљу, већ да ће бити
“таргетиране” на одређени град или општину у односу на број заражених по глави
становника, али и истакла да више неће бити “затварања” каква су била у марту и
априлу. Додатне мере очекују се за Нови Пазар, Крагујевац, Ужице, Београд…

  

7.40 – Број новооболелих већ други дан премашује 200. Очекује се заседање
Кризног штаба и усвајање додатних мера

  

Тренутно је на снази обавеза ношења маски у градском превозу и препорука њиховог
ношења у јавном затвореном простору, нарочито у поштама, банкама, продавницама и
тржним центрима. У појединим градовима у Србији уведена је ванредна ситуација.
Најтеже је у Новом Пазару, где је број заражених премашио 500. 

  

(Агенције) 
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