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Београд -- Председник Србије Александар Вучић каже да је ситуација у Србији, посебно
у Београду критична, а за викенд ће поново бити уведен полицијски час. "Данас је од
почетка епидемије најтежи дан, имамо 13 преминулих. У овом тренутку имамо више од
120 људи на респирторима. У Београду је ситуација аларманта", каже Вучић.

  

  

Од сутра су забрањена окупљања више од 5 људи, како на отвореном, тако и у
затвореним просторима, а од петка полицијски сат, закључно са понедељком. Вучић је
казао да ће током полицјског часа од петка до понедељка у одређено време бити
обезбеђено време за шетање кућних љубимаца, излазак пензионера у шетње и мајке са
децом. "Имамо 4000 хоспитализваних", додаје Вучић.

  

"Не секирам се за шерпе и бес, нека буде усмерен ка мени, а не према лекарима”, додаје.
У Београду је, каже, критична ситација, али је добра ствар што се људи јављају на
време. "Зато у Београду имамо мање мртвих. Молим људе да чувају наше старије и
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гојазније људе", објашњава председник.

  

За &quot;монструма&quot;, 'ајде де. Мада није лоше Али то да будем прво наручено
питање на конф. за штампу - е, то је већ озбиљна почаст и признање https://t.co/9qRLMJ
aNb3

— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 7, 2020    

Апеловао је на грађане да не буду себични, јер је неопходно сачувати здравствени
систем. "Непопуларне политичке одлуке доносићемо ми, болнице су нам препуне", каже
и додаје да је у Војводини и даље најповољнија ситација.

  
  

AV već 45 minuta priča u svom stilu. Klatno ide od zastrašivanja do samohvale i obećanja. Ali ni
jednu reč ne reče u vezi sa razlozima eksplozije epidemije posle 21.6.,niti jednu reč o
prenaglom skidanju mera,sportskim i političkim manifestacijama,izborima.

  — Санда Рашковић Ивић (@sanda_SRI) July 7, 2020    

Он је навео да се у Србији дневно тестира око 9.000 особа, а додаје и да у овом тренутку
имамо 376 слободних респиратора. "Имамо и 578 клиничкх респиратора, а 1100 ће их
бити у року од осам дана", додаје. "Мораћемо дисциплином да се изборимо за здравље
наших људи", каже Вучић. Његова грешка је, како наводи, што војска није одмах
ангажована у Новом Пазару. "Војска је унела неопходни мир, и поносан сам на начин на
који се народ односи према војсци."

  

19:12 - На питање да ли се полицијски час односи само на Београд или за целу Србију, и
када почиње, он одговара:

  

"Мере почињу да важе од петка, кризни штаб ће донети мере, може се догодити да тога
не буде ако бројеви буду много бољи у наредна два дана, мада у то не верујем.
Полицијски час биће од петка у 18 часова до понедељка ујутру у 5, лично бих волео да то
буде за целу Србију, али о томе ће одлучивати Кризни штаб".
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“Molili smo građane da drže propisano odstojanje” pic.twitter.com/Rf5iVrrehw

  — Boris Malagurski (@malagurski) July 7, 2020    

19:02 - Волео бих да забрана кретања буде на снази у целој Србији, одлука на
Кризном штабу

  

Што се тиче примене нових мера, Вучић каже да ће Кризни штаб саопштити када крећу
са применом.

  

"Може да се догоди да тога не буде ако бројеви буду бољи у наредна два дана у шта не
верујем", рекао је Вучић.

  

"Рачунајте на забрану кретања од петка вероватно од 18 часова у петак до понедељак
ујутру у 5 сати. Лично бих волео да то буде за целу Србију, а да ли ће ме Кризни штаб
послушати и премијерка Брнабић то ћемо да видимо", поручио је Вучић.

  

18:31 - "Чека нас тешка јесен, али победићемо"

  

Чека нас тешка јесен, вакцине сигурно неће бити до следеће године, ако је и тада буде,
наводи Вучић. "Мораћемо да будемо дисциплинованији, али победићемо", поручује
Вучић.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да земљу очекују "тешко лето и јесен" и
по питању Косова и Метохије.

  

"Нико ништа неће да нам да већ ће да нас притискају да изгубимо. Зато нам је потребно
јединство и да будемо снажни, храбри и рационални, да разумемо нашу позицију у свету
али и да будемо довољно чврсти", рекао је Вучић у ванредном обраћању грађанима.
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"Ја одох сад на пут. Важан разговор у Паризу, много важан. Тражићу да Европска унија
има значајнију политичку улогу, разговарати о важним геополитичким питањима", рекао
је Вучић.

  

Он је најавио да ће се у суботу увече састати са Шарлом Мишелом, Мирославом Лајчаком
и Авдулахом Хотијем, а да ће у недељу доћи до наставка дијалога.

  

18:28 - Изградићемо две велике ковид болнице и десет модуларних болница

  

Како бисмо били спремни за нови талас коронавируса на јесен донели смо одлуку о
изградњи две велике ковид болнице – прва на Батајничком друму између Земуна и
Батајнице, а друга болница биће у Крушевцу.

  

Поред тога, обезбедићемо и 10 модуларних болница које ће лако моћи да се премештају
са места на место према потребама, истакао је Вучић.

  

18:24 - "Мораћемо да избегнемо судар грипа и короне, обавезна вакцина за два
милиона људи"

  

Мораћемо да избегнемо судар грипа и корнавируса на јесен, рекао је Вучић и додао да
ће морати да се против грипа вакцинише више од два милиона најугроженијих људи.

  

Вакцину ће примити сви здравствени радници, војска, полиција, шалтерски службеници,
деца од три до 12 година, пензионери и сви хронични болесници.

  

Натежи талас коронавируса очекујемо око 1. новембра, а пре тога ће кренути грип,
додао је Вучић. 
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18:20 - "У резерви имамо 578 респиратора, за осам дана биће их 1.100"

  

Вучић је навео да у магацину у Крњешевцима у резерви има 578 респиратора.

  

"Имаћемо их 1.100 у року од осам дана", додао је Вучић и истакао да опреме има
довољно, али да је важно да се сачувају животи здравствених радника.

  

18:17 - Од сутра у Војводини пет болница за лакше пацијенте

  

Од сутра ће у Војводини бити отворено пет болница за лакше пацијенте, рекао је
председник. 

  

18:14 - На северу КиМ ситуација тежа, предузимаће рестриктивне мере

  

На северу Косова и Метохије тежа је ситуација него што је била и они ће предузимати
рестриктивне мере, навео је Вучић.

  

18:10 - "Ситуација у Београду алармантна"

  

Вучић поручује да је ситуација у Београду алармантна, а озбиљна у још четири града.

  

Наводи да су ковид болнице препуне. 

  

Додаје да је једино добро што се људи у Београду јављају лекарима на време, па је мање
преминулих него у другим деловима земље. 
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18:06 - Вучић: Полицијски час од петка до понедељка

  

Епидемиолошка ситуација је алармантана у Београду и због тога предузимамо мере –
забрањено је окупљање више од пет особа и у затвореном и у отвореном простору.

  

"Од петка идемо на дугачки полицијски сат закључно са понедељком", рекао је Вучић.

  

Служба за сарадњу с медијима председника Србије саопштила је да ће Вучић говорити о
разговорима о формирању нове Владе Републике Србије, наставку дијалога између
Београда и Приштине и планова за сузбијање епидемије ковид 19.

  

  

Конференцији за новинаре присуствују и министар финансија Синиша Мали и министар
здравља Златибор Лончар.

  

(Агенције)
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