
„Уједињени против ковида“: Неадекватне мере Кризног штаба и Министарства здравља довеле су до потпуног колапса, препуњености медицинских капацитета и неконтролисаног ширења коронавируса; Изузеци у поштовању мера не смеју постојати
субота, 21 новембар 2020 17:13

Удружење лекара "Уједињени против ковида" (УПК) оценило је данас да су стручни
предлози за сузбијање корона вируса, на којима је та организација радила у протекло
време, спроведени касно и да су тренутне мере "неадекватне у тренутној драматичној
ситуацији" .Они додају и да је инертност Кризног штаба и Министарства здравља довела
до "потпуног колапса, препуњености медицинских капацитета и неконтролисаног
ширења болести".

  

  

“У само последњих месец дана било је две трећине свих (корона) позитивних од почетка
пандемије и једна трећина свих умрлих, ако је веровати званичним бројевима. ;По нашим
проценама, тренутно смо на последњем, црномнивоу затварања по каскадном предлогу
мера ;(које је упутио УПК)”, наводи се у саопштењу.
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Изузеци у поштовању мера не смеју постојати. Сахрана патријарха се мора извршити у
најужем кругу свештенства и државног врха, иза затворених врата уз поштовање мера
превенције

    

Удружење наводи да су на састанку са министром здравља, који је био заказан за
данас, предложили неколико једноставних корака који се могу применити одмах уз бољу
логистику и организацију, а без претераних финансијских губитака.

  

 “Изузеци у поштовању мера не смеју постојати. Сахрана (патријарха) Иринеја се мора
извршити у најужем кругу свештенства и државног врха, иза затворених врата уз
поштовање мера превенције, док грађани, у складу са ситуацијом, могу пратити опело и
сахрану преко ТВ преноса или видео линка уживо”, наводи УПК.

  
  

Јавноздравствена криза ових размера, мора се контролисати ригорозним мерама које
надјачавају сва друга црквена и друштвена начела

    

Додају да данас треба онемогућити приступ и целивање тела патријарха, а да ковчег
мора бити затворен, без могућности приласка.

  

“Јавноздравствена криза ових размера, посебно у Београду који је највеће жариште и
чији је здравствени систем у колапсу, мора се контролисати ригорозним мерама које
надјачавају сва друга црквена и друштвена начела. Ово је ситуација када и црква и
политичари и Кризни штаб морају бити одговорни према народу и не дозволити
окупљање поводом сахране”, сматра УПК.

  

(Нова.рс)
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