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 Премијер Здравко Кривокапић, уједно и предсједник Владиног Савјета за борбу против
коронавируса, више пута је данас прекршио епидемиолошке мјере које је донијела Влада
Црне Горе.

  Кривокапић присуствује устоличењу епископа будимљанско-никшићког Методија у
манастиру Ђурђеви ступови у Беранама.   

Камере су забиљежиле тренутак причешћа Кривокапића, а у преносу су одмах скренули
камеру.

  

Испред манастира велики број свештеника и вјерника се причестио истом кашиком.

  

У Беранама су данас масовно кршене епидемиолошке мјере, а свему су присуствовали и
представници извршне власти који би требали да позивају грађане на поштовање истих.
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 Лош примјер: Премијер, министри и посланици не поштују епидемиолошке мјере

  

Вјерске обреде уз присуство вјерника на отвореном мјерама је дозвољено обављати уз
обезбјеђивање најмање четири метра квадратна по особи. Обавезно је придржавање
мјера које се односе на правилно ношење маске и одржавање дистанце од два метра

  

На устоличењу у манастиру Ђурђеви ступови масовно се крше епидемиолошке мјере.

  

Премијер Здравко Кривокапић, министри и посланици не носе заштитне маске, а не
поштује се ни физичка дистанца.

  

Устоличењу устоличењу епископа будимљанско-никшићког Методија присуствују
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министар финансија и социјалног старања Милојко Спајић, министарка просвјете, науке,
културе и спорта Весна Братић, министар екологије, просторног планирања и урбанизма
Ратко Митровић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Александар
Стијовић...

  

Од посланика, који не поштују епидемиолошке мјере, присутни су Јован Вучуровић, Маја
Вукићевић, Славен Радуновић, Марко Милачић, Максим Вучинић, Милун Зоговић, Момо
Копривица, Владимир Мартиновић.

  

Мјере не поштују ни директор Фонда здравства Драгослав Шћекић, директор АНБ-а
Дејан Вукшић, градоначелници Марко Царевић, Жељко Комненовић, Тихомир Богавац...

  

Такође, заштитне маске не носи ни велики број грађана, који присуствује устоличењу
епископа будимљанско-никшићког Методија.

  

Влада Црне Горе је на сједници 31. марта донијела Програм рада за 2021. годину, гдје
се здравље и здрава животна средина намеће као један од кључних приоритета "у
условима када је наше здравље угрожено и када пандемија вируса ковид-19 не
заобилази ни Црну Гору". За овај приоритет дефинисано је 25 циљева, од којих је први
побољшање епидемиолошке заштита грађана од ковид-19.
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  Општим епидемиолошким мјерема вјерске заједнице су обавезне да активностиприлагоде актуелној епидемиолошкој ситуацији.  Мјерама је предвиђено да се вјерски обреди уз присуство вјерника, у вјерском објекту,могу обављати уз обезбјеђивање најмање 10 метара квадратних простора по особи.  Вјерске обреде уз присуство вјерника на отвореном мјерама је дозвољено обављати узобезбјеђивање најмање четири метра квадратна по особи.  Обавезно је придржавање мјера које се односе на правилно ношење маске и одржавањедистанце од два метра. Такође, забрањено је задржавање дуже од 30 минута.  Мјерама које је донијело Министарство здравља, вјерске заједнице су обавезне даодреде једно или више лица која ће вршити контролу, приликом одржавања вјерскихобреда.  Те особе су обавезне да контролишу да ли особе приликом уласка и боравка у вјерскимобјектима носе заштитне маске и поштују мјеру минималне физичке дистанце.  На уласку/изласку из вјерских објекта обавезно је средство за дезинфекцију руку и да јејасно истакнуто обавјештење о броју особа које истовремено могу бити у вјерскомобјекту. Такође истакнути обавјештења о обавезном ношењу маске, уз неопходнуфизичку дистанцу од најмање 2 метра.  Забрањено је додиривање или било какав физички контакт са предметима одзаједничке употребе.  Мјерама је предвиђено да су вјерске заједнице обавезне да активности, кад год је томогуће, преносе путем радио или ТВ програма, или на други начин, који ће омогућитивјерницима да присуствују вјерским активностима без одласка у вјерске објекте.  Према посљедњим подацима Института за јавно здравље (ИЈЗ), у Црној Гори јетренутно активно 7.806 случајева коронавируса.  Институт је у суботу регистровано 489 нових случајева коронавируса, а умрло је осамособа.  (Вјести)  
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