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ЦРНОГОРСКИ ПОМОРЦИ КОЈИ СЕ ДАНАС ВРАЋАЈУ У ЦРНУ ГОРУ ТРАЖЕ ДА НЕ ИДУ У КАРАНТИН, ИЗ ИНСТИТУТА УПОЗОРАВАЈУ 

Нова епидемија могуЈја на јесен 
• Наше искуство и познавање респираторних заразних бопести нам каже да је највећа вјероватноћа да поновна епидемија буде у јесен, и то 
негдје у позну јесен са доласком зиме. Увијек постоји могућност да погријешимо и да нас вирус изненади, казао је Јоксимовић 
• Надамо се да постоји могућност да се карантин замијени за самоизолацију код куће, јер смо сви већ на ивици живаца од карантина, казала 
Је наша саговорница 

Институт за јавно здравље 
(И}3) упозорио је да би НОВИ 

талас епидемије вируса коро

на могао да се ДОГОДИ на јесен, 
ДОК црногорски поморци који 
данасстижуу Црну Горутра

же ОД надежних институција 
да се онима који имају могу1\
НОСТ самоизолације не нзричу 

мјере карантнна. Од задњег 

пресјека стања лабораторије 

Института за јавно здравље 
Црне Горе заврwипе су ана
лизу 1З7узорка, међу којима 

није било НОВИХ случајева НН

фекције вирусом корона, са

општено је јуче из И]3. 

Епидемнолог Институтаза 

јавно здравље Миn:ко Јакеи
wовиhкажедабндругиталас 

епидемије вируса корона мо

гаа да се ДОГОДИ на јесен. 
- Наше искуство н лазна

вањереспираторнихзаразних 

болести нам кажеда је највећа 

8jeposaтнoћaдa то буде у јесен. 
и то негдјеу позну јесен садо
ласком зиме. Увијек пocroји 

могућност да погрнјешимо и 
да нас вирус изненади - казао 
је Јоксимовиh. 

Епидемиолоои се, какодо
даје, јако плаше onaрања гра' 

ница и доласка велнког броја 

људн. 

- Чиљеннца је да нам то ст
варазе6њу,алнопетимамове

лику дозупоноса urrocмo 01.10-
гуhилм даЦрна Гора буде прва 
корона фридестинација - на

вео је Јоксимовиh гостујуhи 
у Јутарњем програмуТВЦГ. 

Он наводи и да епидеми
олози не могу мирно да спа

вају. 
- Знамо да нас други талас 

може изненадити чак и прије, 

али прецнзан одговор не 1.10-

у карантик '8 пом ораца са крузера 
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ФОНД ЗДРАВСТВА САОПШТМО 

Боловања на порталу 
Из Фонда за здравствено 

осигураље је саопmтено да се 
обавјештавајуосигураници 

који се налазе на привременој 

спријечености за рад, која је, 

ускладуса наре1)еним прив

ременим мјерама. ~по ауто

матизму" продужавана до 
15.5.2020. године, да инфор
мацију о даљем коришhењу 
привремене сприiечености 

за рад могу добити и преко 

портала Фонда за здравстве
но осигурање еЗдравље. 

- С тиму вези, напорталу 
е3дравље, у дијелу сервиса за 
грађане, додат је нови сервис 

еОстваривање права у окви

ру којег се налази документ 
~Налаз и мишљење" који ће, 

између осталог, садржати и 

информацију о новом дату· 
му јављања Првостепеној 

љекарској комисији и упут

ствоомедицинскојдокумен
тацији коју би осигураник 

Гyжn учекаоинцама 

требало да достави на увид 

комисији ради даље оцјене 
привремене спријечености 

за рад. Уколико је Лрв~

пеиа љекарска комисија у 

налазу И мишљењу утврди

лапоследњи дан привремене 

спријечености за рад (закљу

чење 6ол0вања), осигураник 
који није задовољан овим на

лазом и мишљењем коми

сије у обавези је да доласком 

у Фонд исти преузме, како 

би предузео даље процесне 

радње у складу са законом -
наводеусаопштењу. Д.В. 

tT~~~oo:cm, CENТAR 

жемо да дамо - навео је Јок
симовиh. 

Око 140 црногорских помо
раца који су преко два мјесеца 
били на крузерима америчке 

компаније ~Ројал Карибијан~ 
требало би вечерас да сле

те у Лодгорицу. Поморци 

објашњавају да, с обзиром 
на то да су више од два мје
сеца били ~заточени~ на бро

довима, а и све мјере које су 
том приликом прошли, тра

же да им буде одређена само

изолација. 
Дно помораца су добили га

рантно писмо бродског љека

ра, који за сваког појединачно 
гарантује да није имаосимп
томе вируса корона у претход

ном периоду. теда је прошао 
мјере четрнаестоДневног ка

ранткнэ, изолације, те стрикт

них правила дистанце ... 
,.Дан

М 

је у понедјељак вече 
послао питањаНКТ и Инсти

тутуза јавно здравље, које смо 

питали да ЛИ пocroји могућ

ност да ПОМОРЦи по доласку у 

ЦрнуГорунебудусмј~и 

у карантин. Нису одговорили 

да ли ће због 60 дана изолова
ности помораца на бродовима 

разматрати утицај карантниа 
на њихово психичко здравље 

и оставити опцију онима који 

суу..могуhности (имају стан 
за себе, приватни смјештај н 

слично) да им се не изрекне 
мјера карантина већ самоиз

олације. 

Из НКТ и И]3 нису одгово

рили ни да ли је за њих зна

чајнописмобродског љекара 

којим се гарантује за конкрет
ног поморцада нема симпто

ме вируса корона, нити да је 

иједан други члан посаде по
казивао клиничкезнакове ин

фекције. 

Ломорци с којимаје "ДaH~ 
разговарао казали су нам да се 

налазе у Барбадосу, одакле би 
данас, директним чартерле-

- , 

том, требало да крену за Под

горицу. Они ће, како су нам 

казали, на лет бити укрцани 

директно са брода на којем су 
устриктном карантнну пре· 

КО два мјесеца. 

- Надамо седа постоји мо
гућност да се карантин за

мијени за само изолацију код 
куће јер смо сви већ на ивици 

живаца од карантина·- каза

ла је наша саговорница. 
Додаје да при искрцају сви 

ПОМОРЦи добијају папир, од
носно гарантно писмо ОДДок' 

тора. који описује под каквим 

су све мјерама били до сада. 
Како каже, вјеруједа су сви ДО

вољно савјесни да не угрозе 
с&Оје ближње на било који на

чин. алИ сматра да то могу из

бјеhи мјером самоизолације. 

из Центраза развој и истра

живањетуризма је саопште
но да подржавајуублажавање 
мјера и отварање граница 
оним државама, које су се у 

БМОТЕХНМЧНИ ФАНУЛТЕТ АКРЕДМТОВАО ОСАМ ПРОГРАМА 

претходном периоду успјеш

ноборилеса ширењем виру

са, а све у циљу подстицања 

економије кроз туристичка 
кретања и долазак иностра

нихтуриста. 

- Туризам јесте основна 

привредна грана наше др

жаве, али Црној Гори на пр

&ом мјесту мора бити безбјед

ност и здравље свих њених 

грађана када је у питању 
епидемиолошка ситуација 
са КОВИДОМ-19. Као држава и 

друшт&О не смијемо Доо&Оли' 
ти да се претходни успјешан 

, 

'
изнкти 
ИЈЗнису 
одговорили 

нидалије 
зањихзна

чаЈНОПИСМО 

бродског 
љeKap~ којим се га
раНТУЈе за конкрет

ног поморца да 

нема симптоме ви

руса корона 

рад у суз6нјањуепндемије уг

рози на начин дасе вирус по

тенцнјалноувезе издржава у 
коЏtМЭ епндемиолошкас:итуа· 

ција с внрусом још увијек није 
у потпуности под контролом 

- поручују из Центра. 
Лочасни конзул Украјине 

Cтamtcna. Довгиј. акаде

мик Националне академије 

наука. донирао је дезинфек

циона средства Клиничком 

центру Црне Горе у вријед
ности 10 хиљада еура. 

д.в.-А.о. 

Образују воћаре, виноградаре и ратаре 
• Интересовање за упис двогодишњих мастер студија показују скоро сви студенти који ове 
године завршавају основне студије по реформисаним програмима, наводи декан 

на Биотехничком факулте

туУниверзнтетаЦрнеГорере

формом студија 2017. године 
и имплемеитацијом тросте

пеног модела студирања ос

новне, мастер и ДОКТ1)рске (3 + 

2+ З) акредитовано ;еукупно 
осам мастерстудијских про
грама. Ове године се уписује 
прва генерација мастер сту

дената по реформисаном 
моделу студија које ће бити 

бесплатне. 
Декан факултета Важи

дарка Марковиh наводи да 
је ријеч о академским мас

тер програмима: Воћарство. 
виноградрство и 8инарство, 

Ратарство и повртарство, 

3аштнтабиља и Технологије 
у анималној производњи,два 
интердисцкnлинарна мас-

С-ryдеити БиотеПlИЧКоr факу1lТета 

тер академска програма Ar
робизнис и рурални раЗ&Оl и 
Безбједностхране и два при
мијењена мастер студијска 
програма Континентално 

воћарство и љековнто биље 

у Бијелом Лољу и Расадни
чарство у Бару. 

- Интересовање за упис 

двогодишњих мастер СТУДија 

показују скоро сви студенти 
који ове године зэвршавајуос

новне студије пореформиса

ним програмима, као и дио 

студената који су заВрШИЛИ 
основне или специјалистич

ке студије по старом моделу 
студирања. за упис на мас

тер студије организовэhе се 
полаrэње пријемног испита 

у облику писменог теста из 

двије до три кључне научне 
области које су од посебног 
значајаза одређени студијски 

програм. резултати остварени 

на пријемном испиту носиhе 

до 50 одсто укупног броја пое
на, адрyrих 5Оодcro поена чи

ниhерезултати остварени на 
основним студијама исказани 

кроз индекс усп:јеха - рекла}е 
Марковиhева. д.Б. 


