
Велика Британија: Поново уведен карантин од 14 дана за грађане Србије који допутују у ту земљу
субота, 11 јул 2020 13:28

Грађани Србије који намеравају да путују у Велику Британију од данас ће поново морати
кад стигну у ту земљу у карантин, због повећаног броја случајева коронавируса у
њиховој матичној земљи.

  

  

Иако су држављани Србије били на листи земаља којима је почетком јула укинут
обавезни карантин, данас су скинути са исте, и мораће кад уђу на територију Британије
да проведу 14 дана у изолацији, наводи се на сајту владе.

  

Канцеларија за спољне послове Британије (ФЦО) саветује својим грађанима да у Србију
путују само ако је то неопходно.

  

Та канцеларија наводи да је због раста броја случајева оболелих од Цовид-19, у Србији
проглашена ванредна ситуација у 20 општина и градова, укључујући и Београд.
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"На тим локацијама може бити тешко добити одговарајућу лекарску негу из било којег
медицинског разлога, укључујући и Цовид-19", наводи ФЦО.

  

Ова канцеларија упозорава своје грађане и на могуће проблеме у Београду и другим
градовима, "после насиља 7. и 8. јула кадаје на улицама била распоређена полиција за
разбијање протеста".

  

"То може да изазове значајне поремећаје, укључујући и јавни превоз. Треба редовно да
пратите локални развој ситуације и избегавате било какве веће групе људи или
демонстрације како би избегли ризик да будете повређени", упозорава британска
канцеларија.

  

Међутим, Британија је укинула обавезни карантин за људе који у ту земљу долазе из
више од 60 земаља, међу којима су Француска, Италија, Белгија, Немачка.

  

Правила карантина уведена су у јуну, а од путника који су улазили у Британију тражено
је да наведу адресу на којој ће бити, са казнама до 1.000 фунти за оне који нису
поштовали самоизолацију.

  

У Енглеској ће 13. јула поново бити отворени салони лепоте, а теретане и базени 25.
јула. Од овог викенда биће дозвољени и концерти и позоришне представе на отвореном,
али уз обавезну физичку дистанцу.
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