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УКРАТКО

        
    -  Четири жртве коронавируса у Србији      
    -  Укупно 303 регистрована случаја, међу њима и две бебе      
    -  У свету заражено више од 420.000 људи, умрло скоро 19.000      
    -  Око поноћи слетео и други авион из Париза      
    -  Војска поставила кревете у хали Београдског сајма  

  

  

У Србији су до уторка потврђена укупно 303 случаја коронавируса, а међу зараженима
су и две бебе. Досад су премунуле четири особе. Епидемиолог Предраг Кон навео да ће
сви нови случајеви бити смештени у за то предвиђене објекте а процењује да је
"прикривених заражених" између 1.500 и 3.000. Ноћас је у Београд слетела и друга
група путника из Париза. Више од 420.000 заражених у свету, и скоро 19.000 умрлих.

  

8: 18 - Кривичне пријаве нелегалним таксистима у Крагујевцу
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Крагујевцу поднели су кривичне
пријаве против двојице мушкараца старости 48 и 63 године из Крагујевца.

  

Они се сумњиче да су нелегално пружали такси услуге, без одговарајуће дозволе
надлежних органа, и наплаћивали превоз по цени аутобуске карте.

  

Терете се да су извршили кривично дело неовлашћено бављење одређеном делатношћу.

  

8:13 - Златибор Лончар: Нова жртва коронавируса у Србији, преминула жена у Нишу
стара 60 година

  

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је у уторак поподне преминула жена у
Нишу стара 60 година која је била заражена коронавирусом.
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Министар је за Радио телевизију Србије рекао да је премнула била "дугогодишњи
нерегулисани дијабетичар" и да је била на респиратору од 21. марта.

  

"Тежак облик, борили су се лекари, али на жалост нису успели да помогну", рекао је
Лончар који је поново апеловао на све грађане да се придржавају прописаних мера.

  

То је укупно четврта жртва коронавируса у Србији.

  

Како незванично преносе медији, реч је о гинеколошкињи нишког Дома здравља.
Синдикат лекара и фармацеута Србије се опростио од своје колегинице у уторак касно
увече на страници на друштвеној мржзи Фејсбук.

  

Министар здравља Србије Златибор Лончар потврдио је да је беба стара 28 дана
Клиничком болничком центру "Др Драгиша Мишовић" заражена коронавирусом и навео
да је реч о другој беби по реду.

  

"Ми смо већ имали бебу која је била позитивна на коронавирус, али она срећом није
имала никакве тегобе нити компликације", казао је Лончар током укључења у емисију
"Упитник" на РТС. Он је додао да је прва беба у Београду и да је у кућној изолацији.

  

"Ми имамо бебу у Мишовићу, родитеље, син и мајка, породице целе, сви су угрожени...
Мислим да је једина превентива, озбиљан приступ потпуна изолација људи који не
морају да буду у циклусу рада, боље да се људи стрпе да нама дају шансу да лечимо на
квалитетан начин, да не поступамо по принципима ратне медицине", рекао је за ТВ Пинк
директор КБЦ Драгиша Мишовић доктор Владимир Ђукић.

  

Он је навео да се у КБЦ Драгиша Мишовић налази 120 пацијената и да нису сви у
идеалном стању.
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"Један је на респиратору, неколико на кисеоничкој потпори, има доста младих, постоје
сви предуслови да се ови људи квалитетно збрину и надам се да ће бити у реду", рекао
је он. 

  

Додаје и да је одржано предавање кинеских колега.

  

"Кад гледате њихову статистику - јесте старија популација више угрожена, удружене
болести доприносе морталитету, међутим, и њих је изненадио јако брз клинички ток,
драстичне патофизиолошке промене на плућима које су и за њих биле енигматичне",
рекао је Ђукић.

  

7:36 - СЗС: Старијима омогућити шетњу

  

"У то време је на снази полицијски час, па се старији људи не би мешали са другом
популацијом, а били би обавезни да носе маске и да се строго придржавају мера
социјалног дистанцирања", навели су Драган Ђилас и Никола Јовановић у отвореном
писму Влади Србије.

  

  

7:12 - Коронавирус досад однео скоро 19.000 живота

  

Према подацима сајта wорлдометер.цом у свету је од коронавируса оболело 422.878
особа, умрле су 18.903, а излечена су 109.142 пацијента.

  

(Н1)
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