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КОНТРОЛА УЛАСКА СТРАНАЦА НА ГРАНИЦИ, ОСАМ КИНЕСКИХ РАДНИКА ПОД НАДЗОРОМ 

Корона ·вируса нема, 6риге има 
• Договорили смо да радници који су отишли за КИНУ не долазе до даљњег, док не видимо како ће се СИ1Уација одвијати, а људи који су ту 
(њих осам који су стигли У последњих 14 дана) да буду под надзором како би на сваких 12 сати контролисали њихово здравствено СЈање, истиче 
Бобан Мугоша 

Директор Инстмтутаза јав

ноэдравље&ба.вМyroшaка
эаоједа је осам радннкакојн 

~упротекnих 14данадопу
ТО8аЛИ кз Кине ПОД НадзороМ 

эбorNогуhнocntдасузараже

ни корона ВиpyroМ, због чеra 
свакмхl2сатидобнјајуинфор
мацнје о ЊНХО80М здравстве

НОМ стању_ Мyroша је истакао 
да је вehкHa кинеских радни

ка ангажованих на И3градњн 

аутопута поријекло .. из града 
Бухана, области у којој је ре

гистровано жарнште корона 

вируса. Он је након разгова

ра са помо1\ннком директора 
кинеске компаније ЦРБЦса

општко да у Црној Гори тре
нутнобораве З9Зрадника из 

Кине који суодрани;ету. 
- Мисмотурнстичкадet

тннаЦнја гдје долази вели

ки број туриста и мора се 

успоставити јака н добра 

контрола. Велики је изазов 
пред нама, али радИМО шта 

можемо. Осимтурнста. има

мо и раднике нзКине који су 
анraжоаани на изгра.цњи ау

то-пута. Имао сам састаиах са 

њиховим дUpeктopoы н AOro
ворили смо,ца радници који 
q отишли за Кину не дола
зе до даљењег, док не видимо 

како ће се ситуација одвија
ти, аљуд.и који суту (њих осам 
који су стигли у последњих 14 
дана) да буцу под надзором 
какоби насааких12сати има

ли контролу над њиховим 

здравственим стањем. Ус
постављен је и надзор на гра
НИЦИ, у сарадњи са погранич

ном полицијом И саНИ1Ћрном 
инспекција", И npeкcкнohcмo 

имали прилику да одради· 

мо једнуозбнљнувјежбу. На 

прву информацију да у јед
ном хотелу у Будви имамо 

пацијента из Кине, који има 
температуру видјели смода 
сиCТ'eN реагује и да се све од· 
вија укомуникационом лан· 

Амбасада Кмне: 8~aдa се ангажује да 
спријечи wире",е м"фемцмје 
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ОПWТА БОЛНИЦА У 6lUЕЛОМ ПОЉУ ОЈАЧАЛА КАдАР 

Добили три љекара 
у претходној години у бје

лопољсхуOrnптyбо.лницуса 
специјализације су се врати

ла трн љекара, саопштено је 

из те установе. Из болнице 
наводе да је завршена спе
цијализација за гинеколо
га. оториноларииroлога као 

и субспецијализација за не
онатолога. 

- Такође. дваљекара који 

се налазе на субспецијализа
цији нзднrecтивиехирургије 

иаудиanorиjеутокуовеroди
не почеhе са радом у болни

цн.Докрајагодиневpaтнheсе 
И љекари са специјализација 
из области интерне медици

не. хирурrиie, ортопедије. ра
диологије. гинеКОJlогије. епи
демиологије и ОРЛ - яаводе 
из установе. ДА 

ЦШ ПОМОГАО НАЈВЕЋУ УСТАНОВУ 

КЦЦГ донирали рачуна ре 
Црноropcюt електропре

носни систем ЩГЕС) доии

рао је 70 рачунара у вријед' 
ности 35.000 еура за потребе 
Клиничког центра Црне Горе 

(кццг)у Подгорици. ИЗ теус
танове је саопwтеиода Ье се 
приwопредаја обавити данас. 

-тим поводом одржаЬе се 
конфереиција за новинаре у 
11 часова. а новинарима Ье се 
обратитнднректорКЦЦГ др 
Је8тоEpuroahипредсједнн
ца Одбора директора ЦГЕС-а 

Вква БрацавО811h - наводе 
у саопwтeњу. д.в. 

цу. обавмјештен је љекар ХМТ-

не помоЬн. затмw надлежни 
дефектолоr. а потом и Инсти
тут. Орraннзовали смо посје

ту наше службе и епидеми
ологије и хитне помоhи из 

Будве м одбацили случај. али 
се аоди и иадзор како би исп
ратили све. ова вјежба је пока

зала да је cнcтeJol спремаи јер 
је од моwеита јављаља до мо
мента обавјештавања свих у 

комунихационом ланцу про

шлос.ега парсarм - појаснио 
је Мyroша. 

казао је и да Институт нwa 
одређеии број тестова за ко

рона вирусе. али не и за нови 

вкрус:. за које се реагенси тек 
производе . 

- у случају потребе узор
ке можемо да пошаљемо на 

два института у Италији. а 
сваки случај који се појави 

( ,U VUl IJU 

opreaenj 

са симптомима тor обољеи.а 

биhе адекаатио третиран It 

изолован. Засад смо плани

рали да пацијенти или зара
жени6удунзоловаииуКlЩГ. 

Нови корона вирус се прено
си као и грип - капљичним 

путем и днрањем предме

та, али се грађани не могу 

заразити преко пошнљки из 

Кине. Клнничке wанифеста
цнјеoвorвирусасувисокатје

лесна температура.)ахо изра
жени проблеми са дисањем 
итешкоопштестањеорraни

зма - навео је Мyroша. 
Мyroша је казаода ~yoвoj 

ситуацији организовали све 
mronpoпнсуједоwaћeиweђy
народно законодaвcno. оба

вмjemтeнe су све институције 
и брзо стављени под иадзор 

оии који су потенцијално 
иифицираии . Казао је да је 

здравствени снстеы успоста

вио свеобухватан одговор на 

цјелокупну ситуацију. 
МинистарздрављаКевав 

Храпо8Jlh је рекао да се тре
нутна вјероватноЬа увезених 

случајева новог вируса сма

тра изразнто нискоw, али да 

се не .. оже искључнти. 
- Како би се превентив

но дјеповало у спречавању 
било ког облика епидеwије 
или било које врсте зараз
НИХ болести. у конкрет· 
ном случају корона вируса, 

здравственим устаноааыа у 

эewљи. са акцентоы на Кли
ннчки центар наложе.яо је 

унапређење спреwности иа 

MOryhy ресПнраторну епи

демију што подразумијева 
спровођење потребних при

премних и npeвеНТМВRИХ ах

тивности, укљyчyjy1'lк на6ав-

ку довољних количина личне 

заштитне опреме. развијање 
npoцедура за поступање са 

пацијентиwа. пооштравање 
режима посјета и кретања 

кроз болнице - казао је Хра
повиh.. 

ОН је истакао да Свјетска 
здравствена орraиизaција тре
нутно не препоручује посе6-

немјерезаnyтиикеуwеђуиа' 
родном саобраhaју. 

- Сусједне земље и регион 
увелисускрииингнауласку 

у земљу за све путнике којн 

У случају 
потребе 
узоркемо

жемодапо

шаљемона 

два ииститу

тауИт~ији. 
а сваки случаЈ КОЈИ 

се ПОЈави са симпто

мима тог обољења 
биhе адекватно тре
тиран и изолован. 3а
сада смо планирали 

да пацијенти или за
ражени БУ/1;f изоло
вани У кццr. казао је 
Мyroша 

долазе из погођених области . 
Остале земље спроводе дру-
re јавно-эдравствене ыјере 
у складу са процијењеним 
juho-здраlCТЈеИНW ризи

ко .. које се заснивају на пра
вовременој детекцијн пут
ннка из Кине. Слнчне мјере 
предузиwа и Црна Гора - иа

гласио )еХраповиh. 
ДА 

НА ГРА1iЕВИНСКОМ eAKYnТEТY СЛАВЕ '1 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА И НАЈАВЉУЈУ УЛАГАЊА У ОПРЕМУ 

Поводом јубилеја реновирају седам кабинета 
• Набављена је савремена наСЈавна и лабораторијска опрема чиме ће се обезбиједити бољи 
успови за рад студенаla и каСЈаВНОГ особља, каже декан Марина Ракочевић 

Декан Грађевинског фа. 

култета Универзитета Црне 

Горе М8рJOD. Рцо.пxh НС
такла је да је2020. roдина јуби
ларнагодиназаГрађевински 
факултет који CJlави 40 годи
наодосниаања.Онакажедаје 
ГОДнна вeh почеладннаwнч' 
но. реНОВИр3Њем седам сала 

у којима се изводи настава. 
- На6ављена је савремеиа 

наставна и лабораторнјсха оп

рема и бнhe монтирана након 

3авршетка радоаа чнме Ье се 
обезбиједити бољи УCJIови 
3а рад студената и наставног 

осо6ља. У току ове године пла
ннранасуулаraња у ренови

рање преостала два амфите

атра. као и акцн ја уређења 
простора око зграде - каза

ла је РакочевИnиа. 

Сту,ll;UТXиаrpa.џuпllDТy 

Грађевински факултет, скуп ..I'paђeвииарство - нау· 
додаје она, у сарадњи са нво ка и пракса~ гнп 2020. од 10. 
Грађевннарство - науха и до 14. марта 2020. године. На 
пракса - ГНП. уКолашннуор- ' cкyny ће битн презентнрана 
raннзује петодиевни Интер- савремеиадостигнуha у нау
националlПf научио-стручни ци и струци из области I1>Зђе-

винарства. 

- у 2020. roдмни су пла· 
ниране појачане научно-ис
тражиаачке активности на

ставиог особља и студената 
које укључују и припрему 

пријава за вehe пројекте. На· 

cтaвмl'teMoca радом напетак

тивних бнлатерарних науч

но-нстражиаачкнхпројеката 
и седам програма E1Iропсхе са
радње у науци и технологији 

ЩОСТ акције) - навела је Ра
кочuиhеаа. 

Према њениw рнјечиwа. 
Грађевински факултет he на
ставити и са активностима 

назапочетом EpaCM~ ЦБХЕ 
пројекту који Универзитет 
ЦрнеГоререализујеусарадњи 

са 12 европских и универзите
та из окружења. д.в. 


