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#IMAMO 6.136 NOVOZARAŽENIH - POSTOTAK POZITIVNIH NA KORONAVIRUS JE OKO 40
POSTO#
Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u srijedu kako u protekla 24 sata imamo 6.136
novozaraženih koronavirusom ustvrdivši da, dok epidemija i dalje bukti, postoje ljudi koji na
bolesti i smrti sugrađana žele graditi političku karijeru i skupljati jeftine političke poene.
"U Hrvatskoj je 6.136 novozaraženih u posljednja 24 sata. Postotak pozitivnih na koronavirus je
oko 40 posto. To pokazuje da epidemija i dalje bukti, da se virus širi i da nismo dovoljno kao
društvo oprezni, da se ne pridržavamo epidemioloških mjera te da nismo postigli onu stopu
cijepljenosti koja bi na neki način suzbijala širenje virusa", kazao je Beroš u emisiji Hrvatskog
radija "A sada Vlada".
Dodao je da će se današnji broj novozaraženih u sljedeća dva do tri tjedna razbolijevati te
završiti u bolnici.
"Za očekivati je da će broj preminulih u Hrvatskoj biti još veći", ustvrdio je pozivajući na
cijepljenje.
Rekao je i kako "upotreba Covid potvrda nije ograničavanje slobode već suprotno - ona
povećava slobodu".
"Alternativa je samo tvrdi lockdown", ustvrdio je Beroš.
Na pitanje o mogućem pooštravanju mjera ministar zdravstva je rekao kako Stožer
svakodnevno analizira epidemiološku situaciju. "Kad procijenimo da je potrebno uvesti nove
mjere one će biti uvedene", ustvrdio je Beroš.
U Hrvatskoj 6136 slučajeva koronavirusa, umrlo 67 osoba
U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 6136 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a
umrlo je 67 osoba, objavio je u srijedu Nacionalni stožer civilne zaštite.
Trenutno je 33.563 aktivnih slučajeva, a među njima je 2551 pacijent na bolničkom liječenju, od
toga je na respiratoru 323 pacijenata.
U samoizolaciji su trenutno 24.738 osoba.
Od početka pandemije ukupno su zabilježene 582.769 osoba s koronavirusom, od kojih je
10.505 umrlo. Ukupno su se oporavile 538.701 osoba, od toga 3047 u posljednja 24 sata.
Do danas je ukupno testirano 3.382.082 osobe, od toga 15.177 u posljednja 24 sata.
Zaključno s jučerašnji danom utrošeno je 4.022.873 doza cjepiva, a cijepljeno je 52,78
posto ukupnog stanovništva, odnosno 63,01 posto odraslog stanovništva.
Jučer je utrošeno 22.627 doza cjepiva, od toga su 9843 osobe cijepljene prvom dozom.
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Dosad je barem jednom dozom cijepljeno 2.141.962 osobe, a od njih je cijepljenje završeno za
1.906.220 osoba (1.741.185 osoba s dvije doze i 165.035 osoba sa cjepivom Jannsen), što čini
56,33 posto odraslog stanovništva. (Hina)
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