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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УТВРДИО 25 КЛАСТЕРА ГРУПА ИНQ 

• 

• Бобан Мугоша је казао да је у једном улазу забиљежено неколико обољелих, због чега ис
тражују да ли је то везано за кретање кроз тај улаз и непоштовање самоизолације и физичке 
дистанце од људи и лредмета 

• Јуче смо оmустили три пацијента који више нијесу заражени вирусом КОВИД-19 , очекујемо 
да до краја недјеље оmустимо још пет пацијената, рекао је Ј евто Ераковић 
• Вирус има могућност да се из организма опорављене особе изпучује у продуженом периоду. 
Лроцјењује се да је то око 14 дана за секрет из носа и ждријела , а , изгпеда, чак и дуже у столи
ци, појаснио је епидемиопог Бегић 

И
З Института за 

јавно зд"рэ:аЈЬе са
опwreИОЈедасу 

јучерегистрова.

ли још осам зара

жених вирусом корона. ДОК 

су међу 241 обољenих утвр
ДИЛИ 25 кластера (група,) ИН

фицираних који МОГУН3аЗва

ти даље wирење епидемије 
уЦрној Гори. Према подаци
ма нaдnежних институција 
из држава региона и Свјет
ске здравствене организације 

(С30). Црна Гора је на вирус 
корану тecrнрала око 2.000 
грађана. што је мање ОД (ЛО

веније која јеурадиnа преко 

28.000узорка. а на нивоуХр

в.атске са 12.322, ОДНОСНО више 
ОД Србије која је обавила око 
9.626 тесткрања, рачунајуЬн 
број становника свих држава. 

Према подацима Института, 
у Црној Гори су под МедициН

СКИ'" надзором 1.294особе. 
Епидемнолог Инстмтута 

за јавно здравље Сенад Бе· 
rкb казао је за ..дaH~ да ће 

данас Дати прецизне подат

кео бројутестираиих грађа
на, јер после.цњих .цана ра.це 
и понављања збоr чеrа је оп· 
равдано питање како прика· 

зивати обухаат. 

- Њемачка приказује број 
урађених тecroaa.цoK неке.цр

жаве приказују број једин ' 
ствених пацијената. треће 
укупан број тестираних. Да 
би се могло поредити треба 
иам нека врста консензуса. 

Када је ријеч оynоређивању 
ибројутecткpal!ИХУреrиону 
као што је. иа примјер. (ЛО

венија треба узети уобзирто 

ШТО смо ми три седмице на

кон њих реrистровали први 

случај вируса. а Србија 11 дана 
раиије - објаснио је Беrиh. 
Он је јуче на прес конфе

ренцнји нстакаода међу 241 
зараженнх има 25 кластера, 
односно најмање 25 rpyna 
случајеаа које су међусобно 

повезане и које карактери

ше заједннчки ланац тран
сыисмје. 

- ШтосеТН'lеocтanихcny

чајева, епидемиолоwко ис

траживање је у току код 24, 
што зиачн да у 24 случаја још 
увнјек немамо вanидне епи· 
демиолоwке податке који би 

указали на нзвор н начин на 

који су заражени. Пpeocтa1Iих 
192 обољеnих су дјеловн ових 
25 кластера - рекао је Бегиh. 
ИзИн~н~удасу 

јучетестиpanи 183 особе, ада 

су новообољелн НЗ Подгорн
це, Ннкшиhа, Бара и Тузи. У 

Црној Гори је од npвor слу
чаја вируса корона о6оље
па 241 особа. У свијету су до
сад о6ољеле 1.316.994 особе 
са 72.$64 новообо.љenа у по
cnедња 24 часа, док је преми
нуло око 75.000 лица. 

Беrмћ је појаснно да се опо

рављеНОМ особом сматра па

цијент који је р,аапутуразма

ку од 24 сата био Heraтнaaн на 
корона вирус. 

ОjlJlожени матурtки и tТРУЧНИ иtпити 
Ibl ~81OМ lI8aIJtCXDr ~ а 2O.l9/2020. ГО"",, ...... -

тџво ~Ie је домм;мо oдnyкy ~ се. ycneд er1I\Q8.""'" 
onv .... oдnue ткnџм.e ~ yчettIU на крају PI1'(ГOf" 
ч-nya 00I08Н! l8CDIIe; eкm!pНIl1pOIIjepA JНItW. yчeмu мa lllJiiy 
oot08Iell8OCllR; ~ мпypaФr М~1tCnQ, м !'КА 
Мrwлc:npo6нi~ 

- DIIilодпука .uot.e рр ДOНOlllttWaIП1. О npemнкy ~ 
мјера npeдyэeтмxJi~yнoIIJI!fW. 0ДН00t0~6onecrм 
1CEllИД-l9. од QSПКI,IpIC8tI! ~ 18rдIIbCНOrЗ3. lIOCn08e 3ДP38IЫ. 
p~ npoejepe 1НitW М lC1ДiNIЫ дммома ~ нм

НМCТaPCr80 npooj!тe у ~ са ИcrIImи4 цектром. најмм.е 20 
даиа. прије проејере энatЫ, 0ДН00t0 oдp.ilAlW. МCnIm, 11 О чему 
t.e ;-.ост 6кnt 6.naroep8eto o6aвмjewтeнa - наводе у c.aonwтeњy. 

ynp8tМ одбор унмеерэмтп.а црме Горе је на ~ Qeд

... ~ lМQAjm8Y (тyдemxor ПIIpIIIIНt!tПi1 за npo,qyиtЫ 
POIQ за ynмтy ~ раМ Ја UJКONPМНY ]"Ј текућу ctyдиjtty 
Ю19/2020. ГOfJ/t'НV, ycneд Н08OКIICRIIt! опу.щмј@И3a3IIaН@пaн,qe
ммјом lIМJI'fUI КО8ИД-19. 

Ilpe.дcjeдtи: УО УЦГ ду\8со ~ uэao је да је рок од 15. 
anP64nI noмjepeм рр L јуна 2020. ro,qмнe. 

НII ~\8ТOP.lД-М~дoнкeк;lje иодпука щом 
се ка 90 дана о6уста8ља ПJИ4М)et4a поjl!дlмtx onwтиx пра8НМХ Ш1fi1 
и ~ прва ка upиja6илy. 

- Код особа којесукnиннч, 
ки здраве внрус нма могућ

ност да се из орraнизма опо

рављене особе изnyчује у 
продуженом периоду. Про
цјењује седајетооко 14дана 

за секрет ИЗ носа и ждријела, 
а. нзгледа, чаки .цужеуcroли

ци - навео је Бегиh. 
Он је казао н да ће дио 

, 

'
самои30-
лацИЈаНИЈе 

нешто што 

намеће 
сила, и неко 

из недовољ· 

норазлога, 

већ то намеће ситу
ација у којој се на
лазимо. Једини на
чин да спријечимо 
ширење вируса је 
да останемо у кући. 
Сваки излазак носи 
велики ризик, nopy
чио је Мyroша 

заштнтие опреме који је 
купл,ен од стране НКТ-а 

бити дистрибуиран апоте
кама Монтефарма и досту
пан грађанима за куповину. 

Из Института наводе да 
су у Подгорнцн регистрова' 

лн 119 o6oљenHx, Тузнма 35, 

НикwнћуЗО. Бару 20. Улцињу 
девет, Андријевици седам, 
Бијелом ПОЉУ шест. Херцег 
Новом шест, Будви четири. да
ННlIовrрадутри иТивту два . 

у Клиничком центру се 

од инфекције ВИРУСОМ коро
налијечи 19 пацијената. Три 
пацијента су на респиратору. 
саопwтио једиректор те уста· 
нове Јевто Epaк08мh. 

- Јуче смо отпустили три 

пацијента који више нијесу 
заражени вируоом КОВИД-19. 

Очекујемо IJ:d.AO краја недјеље 
OТnYСТИМО још петпацијена

та - рекао је Ераковић. 
Љекари КЦЦГ и болница 

нз Бара. Верана н Пљеваља 
размијеннли су са реноми

раним кннескю" колеrама 

искycna у лијt!'lењу пације

ната инфицираннх вирусом 
КОВИД-19. 

- Ово што данас чујеt.to 

за насје аажнор.а наставимо 

темпом којИN смо кренули -
истакао је Ераковиh. 

БобаиМyromа је казаода 
је Црна Гора до сада успјела 
да се изборн. а да не буде на
rлоr броја обољenнх од кора

на вируса, али то ие требада 
нас зааара, јер слиједи врло 

тежак период. 

- Ми смо се спремалн за 
ово. све смо урадилн Н Црна 
Гора је досадуспiеладасе из

бори да не буде наrлоr броја 
060љелих од короиа вируса, 

али то нетре6ада насзааара, 

јер слиједи врло тежак пери
од. Услjenисмоун.ашој намје

рН. ималн смо ону благу ли
нијуо којој говоримо, која је 

дозвољавала да наш систем 

адекватно одговори. кадасу 

упитањупацијентн којимаје 

потребно лијечење или рес

пиратор. за протекли пери

од смо успјели, али то ие тре
ба да нас зааара јер слиједи 
врлотежак период - казао је 
Мугоша. 

Он је појаснио да сада већ 
нмамо 25 кnacтepa. ради сео 
KOHтaКТJtMa са пуно људи и 

можемо очекивати ширење 

инфекцнје. 
- Очекујемо да ће битн 

доста тешко Н да се морамо 

борити. Лакше ће бити само 

ако поштујемо мјере и изо
лацију онако како је пред
виђено. И даље иде процес 
локалне трансмиснје. Отоме 

Декоитам.киација у УIlЦии.у 

какаа ће бити епидемија за 
15 дана. зависи од нашеr да. 
нашњеr понашања. Само
изолација није иешто што 

намеће сила. и неко из недо
вољноpaзnоra, ееЬ тонаме!\е 

ситуација у којој се налазНМО. 

Јединн начин даспријечимо 
ширење вируса је да остане
мо код куће. Сваки излазак 
носи велики ризнк - иста

као је Мугоша. 
Муroша је казао да је у јед' 

ном улазузабнљежено неко· 

лнко oбoљenих н нстражују 
да ли јето везано за кретање 
кроэтај улаз и иепоштовање 

самоизолације н фнзкчкедис

танцеод људи и предмета. 

- Морамо да упозори

мо мајке које изводе дјецу и 
пywтaју ихда се играју садру

Ј"Омд}ецом, ко}а би мсrла бити 

ннфнцирана. Исто се односи 
н на људе којн се сретају, поз· 
дравља;у, будублискн једни 

са другнма - наводи Мyroша. 

Мугоша је рекао да су на 
Вpenима рнбнкчким преду

эетесве мјере које субкn:е МО

гућеутрекуткупй}авеепиде
мнјеутомнасељу. 

- Улажусевenикн напори, 
на малом простору је велика 

густнна људи rдје је пренос 
вируса лак. Морало се проба

ти да се густина разрнједн и 

да људи не комуницирају 
онолико колико су имали 

обнчај да то раде раније. Је
динн начнн да спријечимо 

тамо инфекцнју је да се свн 

држе правила, као и свуда у 

Црној Гори, и унасељу Коник. 

Свој дно посла обавља Сани

тарна инспекција, дио орraни 
реда, епидемиолошке служ

бекојесвакидантамоодпаэе, 

све са циљем да очувамо ста

новннштво тог дијела града 
од ширеља ннфекције - ка-


