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#NOVE MJERE OGRANIČAVANJA OKUPLJANJA, RAD OD KUĆE...#
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak najavio je u četvrtak
nakon sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite i predstavnika Vlade kako će nove
epidemiološke mjere biti donesene do kraja tjedna.
"Razgovara se o dodatnom ograničavanju broja sudionika na različitim okupljanjima,
skraćivanju radog vremena u ugostiteljstvu, o obvezi poslodavaca da se organizira na rad kod
kuće gdje god je to moguće i rad u smjenama, radi smanjenja mobilnosti", rekao je Capak.
Dodao je i kako su u desetak hrvatskih županija već sada na snazi strože mjere od onih koje su
trenutno na nacionalnoj razini.
"Imamo visoke brojke. Činjenica je da nam brojke stagniraju ali na visokoj razini. Epidemiološki
gledano imamo jednu od najviših stopa incidencije u Europi, na 23. smo mjestu na listi zemlja
EU. Još uvijek pet zemalja imaju višu incidenciju od nas, a među njima je i nama susjedna
Slovenija. Po mortalitetu smo na na 13. mjestu sa 282 smrti na milijuna stanovnika", naveo je
Capak
U Hrvatskoj su trenutno dvije županije na sjeveru s izrazito visokom incidencijom, a prosjek za
Hrvatsku je u ovom trenutku viši od 800 na 100.000 stanovnika.
"Ovoga tjedna u odnosu na prethodni rast novooboljelih iznosi 7,7 posto, dok je prošli tjedan u
odnosu na tjedan dana ranije bio 4,4 posto. To je dvostruki porast s čime ne možemo biti
zadovoljni", kazao je Capak.
"Što se tiče epidemiologa oni analiziraju situaciju i predlažu mjere. U Nacionalnom stožeru
postoje drugi članovi koji predstavljaju druge struke i Ministarstva i rezultat toga je uvije neki
dogovor i konsenzus. Što se tiče epidemiologa davno bi bilo sve zatvoreno, ali u tom slučaju
pitanje je od čega bismo živjeli i kako bismo dijelili plaće", naglasio je.
Capak je pozdravio odluku da se u Zagrebu poveća broj mjesta na kojima će se obavljati brzi
antigenski testovi, no upozorio je na njihova ograničenja, odnosno mogućnost da su rezultati
lažno negativni.
"Oni koji će obavljat testove na licu mjesta, bili to medicinske sestre u domu, liječnici, ljekarne,
moraju imati osiguranu logistiku PCR-a za sve koji ispadnu negativni. Sva ta mjesta se moraju
povezati jednom platformom tako da epidemiološka služba i Nacionalni stožer na vrijeme dobije
obavijest o novooboljelima", dodao je.
U svakom slučaju, ističe Capak, brza antigenska testiranja će djelomično rasteretiti PCR
testiranja te omogućiti da ljudi brže dođu do rezultata.
Ravnatelj HZJZ-a Capak rekao je i da je iz Varaždinske županije stigao novi prijedlog strožih
epidemioloških mjera koji će u većini biti usvojen, osim u dijelu koji se odnosi na organizaciju
škola, o čemu treba odlučiti ministar obrazovanja i Povjerenstvo koje se time bavi.
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak da će odluku o novim
mjerama donijeti tijekom ovog tjedna, a odnosit će se na ograničavanje broja ljudi na
okupljanjima, radno vrijeme ugostiteljskih objekata te obvezu rada od kuće i smjenskog rada.
"Činjenica je da brojke rastu i da smo ovaj tjedan imali tjedni porast oko 10 posto. Prošlu
nedjelju smo kazali da nije dovoljno stabilizirati stope rasta, već osigurati pad broja
novozaraženih", rekao je Božinović nakon sjednice Vlade.
Što se tiče okupljanja, upozorio je da i okupljanje od 10 ljudi može biti problem ako dolaze
zaraženi i ne drže se mjera. Poanta svega je samodisciplina, naglasio je i dodao da su
obiteljska okupljanja i svečanosti najbolji medij za širenje virusa.
Prema preliminarnim izvješćima, smatra da je Dan sjećanja u Vukovaru odrađen profesionalno i
korektno. Vidio je da neki ljudi nisu nosili maske, ali i da su maske uzimali na predviđenim
punktovima.
Dodao je da su mjere i poruke u Vukovaru bile dobro osmišljene te su dovele do toga da je na
obilježavanju bilo nesrazmjerno manje ljudi nego ikad. "Sve drugo u smislu zabrana i represije
bi poslalo krivu sliku, to nam nije niti u jednom padalo na pamet'', rekao je.
Za mimohod više stotina navijačke skupine Torcide u Splitu, koji nije bio prijavljen, Božinović je
rekao da to "u svakom slučaju nije dobro''. Izrazio je nadu da zbog okupljanja neće biti
posljedica te poručio da policija poduzima mjere koje su u skladu sa zaštitom javnog reda i mira.
Nastavit ćemo s provjerama navoda o nasilju hrvatske policije
Njemački "Der Spiegel" objavio je snimke za koje tvrde da pokazuju policijsku brutalnost prema
migrantima koji iz BiH prelaze u Hrvatsku, a Božinović je ustvrdio da će nastaviti s provjerama
svih takvih navoda.
"Mi ćemo, iako je snimka već analizirana i u njoj ima dosta nelogičnosti, nastaviti s provjerama
svih takvih navoda. Međutim, puno puta smo izvještavali o tome da se radi o ljudima kojima ne
pada na pamet ući u RH preko graničnog prijelaza", istaknuo je.
Dodao je da se radi o ljudima koji ne spadaju u ugrožene izbjegličke skupine te da su to
uglavnom mladi muškarci bez obitelji koji organizirano dolaze do BiH, organizirano se smještaju
u blizini hrvatske granice te organizirano i nezakonito ulaze u Hrvatsku.
Propitkuje se može li i treba li hrvatska policija provoditi zakon i štititi svoju granicu, a ne
propitkuju se druge stvari, naveo je, poput činjenice da svakodnevno dolaze izvješća iz BiH o
sukobima, ubojstvima migranata, o tome koliko su aktivne kriminalne skupine koje rade na
njihovom prebacivanju u EU, ali i o tome da su to ljudi bez ikakvih identifikacijskih dokumenata
koji ne žele biti registrirani.
Ustvrdio je policajac po zakonu dužan spriječiti i odvratiti osobu da na nezakonit način uđe u
Hrvatsku te dodao da postoji tehnički sustav koji prati kretanja ljudi. Objasnio je i da je problem
što se neke od tih osoba, kada podnesu zahtjev za azilom te ga i dobiju, ponovno organiziraju
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kako bi ilegalno ušli u Njemačku, Austriju, Švicarsku, Italiju.
"To je nešto na što mi ukazujemo već nekoliko godina. Zemlje koje su ciljna destinacija, moraju
se odrediti jesu li ti ljudi dobrodošli ili nisu. U razdoblju dok se donose ti novi dokumenti,
hrvatska policija je jedna od najopterećenijih - ako ilegalno prođu hrvatsku granicu, onda mi ne
štitimo dobro vanjsku granicu EU, ako ne prođu, onda smo suočeni s ovakvim napadima koji
uglavnom dolaze od strane nevladinih organizacija", ustvrdio je Božinović.
Poručio je da Hrvatska provodi svoje i europske zakone te da nasilje nije opcija.
(Hina)
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