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Из Министарства 
просвјете јуче је 
саопwтеНQ да ће сеупис 

дјецеуоснову ш}(опу 

вршити кад се за ТО 

стеКНУУСЛQВИ. Како су 
саопwтили, та одлука 

једонкјета сагласно 

Наредби за предузимање 
привремених мјера за 

спречавањеуношења 

уземљу,сузбијањеи 

спречавање преноwења 

корона вируса, а имајуhи 

у виду тренутну 

епидемиолоwку 

ситуацијуу Црној Гори. 

- Здравље дјеце је 
приоритет, ајавност 
ће бити благовремено 
06авијештена о свим 

детаљима - саопштила 
је МJvuщ.a Лexxh. 
портпарол Министарства 
просвјете. Изтог ресора 

јучејесаопштеноида ће 
ученицима којиуче на 
албанском језику бити 

омогућено да наставе 

образовање КОД кyhe. 

- "УчнДомз" садржаји 
од јуче седи јелом емитују 
и на албанском језику. 
Наиме, на ТВЦГ2 ОД 

данас су, на ве!\. ysедени 

недјељни распоред, 

додата и предавања на 

ОВОМ језику, која почињу 

око 12.30. Д.Б. 

Бирају декане 

Управни одбор 

Универзитета Црне 

Горе је на јуче ОдРжаној 
електронској сједници 
покренуо поступак за 

избор декана ПОМОpcI<ог 

факултета Котор и 

Природно-математичког 
факултета. 

Предсједник Управног 
одбора VЦГ Дymкo 
Вjemщaказао једа 1\е 

конкурс за избор декана. 

ускладусастандардном 

процедуром, бити 

објављен у Билтену 

Универзитета Црне 

Горе. који се објављује 
на зваикчном сајту 

Универзитета www.ucg. 
аС.те и у дневном листу 

који излази у Црној Гори. 

- Избор се врши за 
мандатни период 2020-
2023. године. Пријаве 
на конкурс подносе 

се 15 дана урокуод 
објааљнаања конкурса 

у дневном листу 

саопштио је Бјелица. 
ОН је додао да 1\е 

роК08И за изборне радње 
битиутврђеии посебном 

одлуком Управног одбора 
Универзитета Црне Горе. 

Актуелним деканима 

тадва факултета IOD1nкpy 
ЊIOUfевмhyи ПlЩфary 

Миравовмhу маидати 

истичууовој години. 
Д,Б. 

УТОРАК, 31. МАРТ 2020. ~ 

НАЦИОНАЛНО КООРДИНАЦИОНО ТИЈЕЛО ДОНИЈЕЛО Н 

аlЬеи ИЗJlазак 
• Уводи се и забрана окупљања у објектима СЈановања лицима која 
нијесу чланови заједничког породичног Домаћинства , Мјере су привре
меног караКП!ра и примјењиваће се 15 дана од дана ступања на снагу 
ове наредбе, саопштили су из НКТ-а 
• Шеф кризног оперативног ШТciба Ранко Лазовић казао је да је 
одјељење педијатрије у барској болници затворено јер је један љекар 
имао симптоме вируса короне 

Национално координа

ционо тијело за заразне бо
лести (НКТ) донијело је НО1!е 

мјереуциљузаwтитеодши

рења вируса корона. Једном 

од тих мјера предвиђено је 
да грађани не1\е мо1\и да из
лазе из својих кућа радним 
данима од 19 до пет часова 
ујутру, а викендом од 13 до 
петчасова. 

Из Института за јавно 

здравље саопштено је да 
су јуче ујутру евидентира

ли још шест особа са виру· 
сом корона, а тестирали су 

95 узорака, док је wеф кри' 
зног оперативног шта6а 

Ранко JIaэoвиh казао да је 
одјељење педијатрије у бар
ској болници затворено јер је 

један љекар имао симптоме 
тог обољења. Он је рекао да 
о здрављу дјеце утом граду 
брииутри педијатра. 

У Црној Гори је од почет· 

ка епидемије од вируса КО· 
ВИД-19 обољела 91 особа, од 

којих су двије преминуле. 
Случајеви инфицирања до 
сада су регистровани у Ту. 

зима (32). Подгорици (30), 
Улцињу (седам), Андрије' 
вици н Бару (ПО шест), Буд' 
вн И Херцег Новом (по четн' 
ри) н Даниловграду и Тивту 

(по један). Из Владе су саопш

тили да забрана кретања у 

одређеном периоду важн 

за све осим за изузетке обух

ваћене наредбом. 
- Уводи се забрана нзласка 

из објекта становања грађа

нима, и то од понедјељкадо 

петка у времену од 19 чаоо
ва до пет часова наредног 

дана, а суботом од 13 часова 
до понедјељка у пет часова. 

Изузетнозавријеметрајања 
ове забране, лица која изво

де ку1\не љубимце могу да 
бораве на јавној поврwини 

највише 60 минута. ова за
брана се не односи на лица 
која Обављају редовне рад

не 3Э.Датке и цружају yc/Г'f-

Научиицима 600.000 за борбу против вируса 
Њ МIиIcтapcrea науке;' QOfIII/Т'1!НO ~;, ~ 

мнмцмjmea (ЦВt), у ЦIWf nPYXatWI ~ м mo6anнy nattД@
мију kWNIfY вмрусом КОВИД-19, ~ еанреднм no318 3а 
ДOCТIВWIW! npeдnora npo;saтa на Т8С'( амруа КО8ИД-19. 

ге од јавног интереса, а не

замјењив су услов живота 
и рада грађана (здравство. 

инспекцијски органи, по

лиција, војска, ватрогасне 

службе, комуналне служ
бе, медији - укључујуhи 

лица која гостују у медијс

ким емисијама. пољоприв· 
редне дјелатности на гаЭДин

ствима и слЈ, што се доказује 
потврдом којуиздаје посло

давац. Уводи се забрана бо
равка на отвореном јавном 

простору у периоду од 5 до 
19 часова дјеци млађој од 12 
година живота без присуства 

једног родитеља, старатеља. 
усвојиоца, храниоца или дру

гог nyнoљeтнoг члана по

родичног домаћинства, уз 

обавезу придржавања про
писане мјере удаљености 

од других лица најмаље 

два метра. Уводи се забрана 
окупљања у објектима ста

новања лицима која нијесу 

чланови заједничког поро

дичног домаћинства. Мје
ре су привременог кapaKre

ра и примјењиваhесе 15дана 
од дана cтynaњa на снагу ове 

наредбе: а би1\е објављено ве

черас - саопштили сусиноћ 
из Владе. 

Из Института за јавно 
здравље јуче је саопштено 

да се под здравствено-са

нитарним надзором налазе 

6.262 особе. 
- У овом тренутку не 

смије нас опустити број нега

тивнихрезултатаупоследња 

два дана. Довољан је један по
зитнван случај који Ье оства

рити велики број хонтаката 

да цијелу ситуацију промје

ни. Зато вас молимо:остани
те дома -поручили су из Ин

ститута. 

У'Гузима је и даље на сна
зи забрана изnаска из домо
ва. а 80лонтери достављају 

грађанима неопходне на-

мирнице. И становници 

Андријевице ријетко се могу 
ви,цјети ван својих домова, а 
они који излазе поштују со

цијалну дистанцу. УКЛкнич

ком центру Црне Горе лије

чи се четрнаест пацијената 
код којих је потврђено при

суство коронавируса. Како је 

саопwтено ИЗ те здравствене 

установе, четворо пацијена' 

та јеу Јединици интензивног 
лијечења Интерне клинике. 

- Један пацијент је 

прикључен на респиратор и 

животно јеугрожен. Остали 
пацијенти су тренутно ста
билних виталних парамета

ра - наводи се у саопштењу 

КЦЦГ. 

Директор Клиничког 

центар Јевто Ераковиh ка· 
зао је јуче да је 17 здравстве
них радника из те установе 

у к~рантину јер супруга јед
ног зараженог ради као ме· 

дицинска сестра у тој здрав
ственој установи. 

- у Клинички центар 

Црне Горе је примљен па

цијент који је позитиван на 
корона вирус. Тај пацијент је 
на респиратору и животно је 

уrpoжен. Ријеч је о супругу 

наше медицинске сестре, 

због чега је 17 здравствених 
радника превентивно посла-

- ou; nD3М8 IМI )1 цм. I5рЈО рјешавање cneцмфмчммx noтp!6a 
]~ у 0КВIIP'f ЦfJ4 эeмaw 'NНI4ЦA. Yr:ynaн 6уџет од 600.000 
еура. lФjм су nOДPQIIt CIIt ЦЕИ земље ЧNtИte rrYrtМ ЦЕИ фонда 
]а сарадњу 11 МrИIja nyreм Пporpaмa рюмјене энања (Кnow-how 
Exchqe Prognmne) у 08МРУ ЦЕН фонда ,.. Е5РД blIe дoди;rљeн 
3а пројектме пpeдnort 113 ТРИ 06nacnt: МeДМЦI4Нa - здpaIIC1'1Ieнa 
:мumп. 11 тeneмeдмцмнa; oI5paэовање - 06раюNЊt м е-учењеl 
учење н.а Дa/ЫIIY м l1O,QJI'IICa fIМфO, МaJIOI4 и CPeДЊiOI'4 ~ 
с.м i--II npt8ЮJ8II cyб;eInм који су PerW::ТPOВaМ.I м налазе се у ЦЕН 
эемљама~QOII~~~ 
мory kOI«'fPМCiТМ за ЦЕИ rpaмт до 100% врмједмостм проjelcтa. и са 
мattQIICa/IИ4 МЭНCICOМОД 40.000 еура. п!хебма nawњa &Ite nOCВeI'eta 
эемљама. ~ ЦЕИ ко;' нијесу ~цe ЕУ - са.оп\U1WlМ су 10 

Мwtиcrapcrsa муке. 
Испред cкnaдиmтаМоитефарма 

то у карантин. Нико од њих 

немани потврђену дијагно

зу ни симптоме корона виру

са - казао је ЕраковиЬ. 

Он једодао да је направље

на реорганизација службе 
тако да установа неће трпје

ти у смис/Г'f додатног опте

ре1\ења. 

Укупан број потврђених 

случајева оболијевања од ви
руса КОВИД-19 у свијету је 

715.666, са 58.52S нов0060ље· 
лих У посљедња 24 часа. Од 
овог обољења досад је пре

минуло укупно 33.500 особа. 
Директор Ургентног 

центра КЦЦГ НерМИ8: Аб

.циh казао је за РТЦГ да је 

237 здравствених радника 
у изолацији, а највише их је 

у Клиничком центру. 

-Томе је највише допри

нијело присуство наших 
специјализаната који су се. 
по позиву КЛнничког цен· 

тра. одазвали да БУдУ на 
располагању у случају пот

~.Онисуодрадилипрви 

дио изолације од 14 дана и 
одлуком колега с епидеми

ологије и 3дравствено-сани

тарне инспекције наставили 

другу туру изолације од 14 
дана . НајвеЈ\е је жариште у 
Општој болници уБару, гдје 

је у једном дануу изолацији 
БИЛ055здравственихрадни

ка - казао је Абдић. 

ИзИн~судалип~ 

опоруке за родитеље и дјецу 
уциљуспречавање wирења 

вируса корана. 

- Овојепетмјера предос
трожнocrнкоје Ви и 8ашапо

родица можете предузети 

како бисте избјегли инфек

цију: често перите руке са

пуном и водом, или их про

трљајте средством на бази 

алкохола: када кашљете 

или кијате, покријте уста и 

нос лактом или марамицом: 

избјегавајте блиски контакт 

сасвима који имајусимпто-

• 


