
У последња 24 часа у Србији још 18 особа преминуло од коронавируса, укупно 370; Регистровано 386 новозаражених; На респиратору су 130 пацијената; Ана Брнабић: Ја вам гарантујем да ће велики број људи са протеста завршити хоспитализовано
петак, 10 јул 2020 15:52

Од четвртка у 15 часова у Србији је званично преминуло још 18 особа од последица
коронавируса, па је укупан број преминулих 370, саопштила је премијерка Србије Ана
Брнабић. Од последњег пресека стања на коронавирус је тестирано 8.646 особа, а
регистровано је 386 потврђених случајева.  На респираторима је 130 особа. и истакла да
је данас, најгори дан од почетка борбе против Ковида 19.

  

"Данас је најгори дан од почетка борбе са коронавирусом, због чега сам лично желела
да се обратим грађанима. У протекла 24 часа 18 особа је преминуло, 130 се налази на
респираторима и од 8.646 тестираних имамо 386 новозаражених особа. Далеко је
најкритичније у Београду, након тога Шабац, Крагујевац и Нови Пазар", рекал је она.
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И даље је далеко накритичније у Београду, а затим следе Шабац, Крагујевац, Нови
Пазар, рекла је Брнабић.

  

Ако овако наставимо, брзо стижемо најгоре бројке

  

Премијерка је указала да се драматично погоршање ситуације примећује у целом
региону, али и свету, и да, ако овако наставимо, брзо стижемо бројке забележене током
врхунца епидемије корона вируса.

  

Навела је да се у неким бројкама приближавамо најгорим параметрима које смо имали у
априлу.

  

„Најгори дан од почетка борбе против корона вируса што се тиче особа на
респираторима је био 12. април када само имали 146 пацијента, а по броју
новозаражених био је 16.април са 445 новооболелих“, рекла је она.

  

Према њеним речима ово је резултат недисциплине од пре 5-6 дана, а резултате
протеста видећемо за 3-4 дана.

  

Брнабић је истакла да је ово драматично погоршање ситуације које је присутно у целом
региону, али и широм земаљске кугле.

  

Пренела је да је у Хрватској забележено 116 новозаражених, у БиХ 310, у Црној Гори 59,
и да то показује да сви заједно морамо да се укључимо у борбу са свим снагама које су
показане у марту и априлу.

  

Нећемо презати од увођења најрестриктивнијих мера
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"Нећемо презати од рестриктивних мера да би сачували здравље људи. Моје мишљење
је да је најефикаснија мера увођење ванредног стања и забране кретања, али се
трудимо да овај пут имамо другачији приступ јер је ово борба која ће трајати дуго",
поручује премијерка.

  

Ипак, она верује да се резултати могу постићи и без најтежих мера.

  

Молим вас, људи, поумираће и остали пацијенти; За протест ће бити времена

  

Што се тиче протеста, она наводи да за њу није ништа друго него поптуно неодговорно
понашање и непромишљен здравствени ризик.

  

"Политика са стране, незадовољство и фрустрације са стране, за протесте ће увек бити
времена, за борбу са коронавирусом нема више времена", каже и додаје да ће наш
здравствени систем у наредном периоду на болничком лечењу видет велики број
учесника и њихових родитеља.

  

"Молим вас људи, поумираће и остали пацијенти", каже она и додаје:

  

"Преклињем грађане да у овоме будемо заједно, овај вирус је такав да је ово борба свих
нас појединачно. Не може да помогне влада, могу да помогну рестриктивне мере, ми од
тога нећемо бежати, само се ради о томе да ли ми као друштво ово можемо да победимо
без таквих мера".

  

Ја вам гарантујем да ће велики број људи са протеста завршити хоспитализовано

  

Она је у своје име и у име владе изразила саучешће свима који су изгибили најближе у
овој борби.
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"У овом тренутку грађанска одговорност је да се не окупљате у тим бројевима на јавном
месту", додаје.

  

"Ја не желим да уводимо забрану кретања, али да ли ћемо презати од тога - нећемо",
објашњава она и додаје:

  

"Ја вам гарантујем да ће велики број људи са протеста завршити хоспитализовано".

  

"Када победимо заједничког непријатеља онда можемо да водимо све остале
политичке борбе"

  

"Како се будемо понашали видећемо у директном броју оболелих, још једном молим све
да размисле о својим најближима, дошао је тренутак да будемо солидарни и јединствени
да победимо овај вирус", каже министар здравља Златибор Лончар.

  

Шабац и Чачак претвориће болнице у ковид болнице.

  

"И даље је много вечи број људи који имају тегобе које нису везане за коронавирус, то
све захтева хитну интервенцију", додаје.

  

Према његовим речима ово је крајни тренутак да се уозбиљимо, јер више нема разлога
ширити причу.

  

"Ја бих замолио све вас, ми сад треба да се сконцентришемо на коронавирус, о ком цео
свет мало зна. Једино што је сигурно да се промене навике. Не слушајте теорије", каже.

  

Он је замолио људе, ако ништа друго, да се помогне медицинским радницима који раде
већ месецима.
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На питање да ли учесници протеста прихватити апеле да се протетси одложе због
коронавируса, премијерка одговара да нема очекивања.

  

"Не знам, немам очекивања, надам се", каже Брнабић и додаје:

  

"Када победимо заједничког непријатеља онда можемо да водимо све остале политичке
борбе".

  

"Моје мишљење је да би најефикаснија мера, и у томе се слажем са председником
Вучићем, а то је као у марту и априлу, било увођење ванрендог стања и забрана
кретања макар викендима, да би се прекинуо овај раст бројева и да би се омогућио
простор за дисање нашем здравеном систему, јер ова борба ће трајати дуго", навела је
Брнабић.

  

Али, јасно је и да тако не може да се живи и надамо се да ће сви поштовати мере, које
није донео само Кризни штаб, већ и Светска здравствена организација, а то је ношење
маске, држање растојања од најмање метар и по и да перемо руке.

  

(Танјуг, Б92)
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