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U posljednja 24 sata zabilježen je 1741 novi slučaj zaraze koronavirusom, što znači porast od
čak 70 posto u odnosu na prethodna dva utorka, neslužbeno doznaje Jutarnji list.
Naime, prije sedam dana zabilježeno je 1007 novooboljelih, a u utorak prije 14 dana bilo je
1074 pozitivnih.
Kako doznaje Jutarnji list, testirane su 8862 osobe, što čini čak 20 posto pozitivnih u
testiranima. Prije sedam dana, taj postotak bio je 11.
Uskoro očekujemo cjelovite podatke od Nacionalnog stožera civilne zaštite.
U Primorsko-goranskoj županiji 208 novozaraženih
U Primorsko-goranskoj županiji zaraza koronavirusom potvrđena je kod novih 208 osoba, a
umrle su dvije koje se nisu cijepile, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite.
U protekla 24 sata testirano je 1716 osoba, a udio pozitivnih nalaza u broju laboratorijski
obrađenih uzoraka je 12,12 posto.
Iz Rijeke i okolice je 158 novooboljelih, 16 s liburnijskog područja, po 12 iz Gorskog kotara i
crikveničkog područja, devetero s Krka, a jedna oboljela osoba je s otoka Raba.
Radno aktivnoj populaciji pripada 110 zaraženih, 80 je mlađih osoba, a 18 starijih od 65 godina.
Ozdravilo je 60 osoba, pa su u županiji sada aktivna 1193 slučaja covida-19.
U riječkoj bolnici liječi se 59 covid pozitivnih osoba, od kojih pet uz pomoć respiratora.
Udio hospitaliziranih osoba u ukupnom broju aktivnih slučajeva zaraze u županiji je 4,94 posto.
U Hrvatskoj 1741 novi slučaj zaraze, umrla 21 osoba
U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježen 1741 novi slučaj zaraze koronavirusom, a umrla
je 21 osoba, izvijestilo je u utorak Nacionalni stožer Civilne zaštite.
Trenutno su aktivna 9 894 slučaja. Među njima su 947 pacijenata na bolničkom liječenju, od
toga na respiratoru 128.
Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj ukupno su zabilježene
429.974 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 8928 umrlo. Oporavilo su se
411.152 osobe od toga 1125 u posljednja 24 sata.
U samoizolaciji je trenutno 19.182 osoba.
Do danas je ukupno testirano 2.983.029 osoba, od toga 8862 u posljednja 24 sata.
Zaključno s jučerašnjim danom utrošeno je 3.524.319 doza cjepiva, a cijepljeno je 46,13 posto
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ukupnog stanovništva, odnosno 55,30 posto odraslog stanovništva. Utrošeno je 4227 doza
cjepiva, a od toga je 1848 osoba cijepljeno prvom dozom.
Zaključno s jučerašnjim danom 1.872.076 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je
cijepljenje završeno za 1.757.089 osoba (1.651.293 osoba cijepljeno s dvije doze te 105.796
osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 51,99 posto odraslog stanovništva. (iPress/H)
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