U Istri 86 novozaraženih, dvoje umrlih, raste i broj oboljelih
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Novih 86 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u posljednja 24 sata u Istarskoj županiji,
što je do sada najveći dnevni broj u Istri, a dvije su covid-19 pozitivne osobe umrle, izvijestio je
u sijedu istarski Stožer civilne zaštite.
"Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitana su 473 uzorka
te je potvrđeno 86 novozaraženih osoba s područja županije. Za 62 osobe radi se o dolasku iz
mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe dok se kod osam osoba
epidemiološki radi o uvezenim slučajevima s područja Rijeke i Našica", naveli su iz Stožera
civilne zaštite Istarske županije i dodali kako se u epidemiološkoj obradi nalazi 16 osoba.
U međuvremenu, tijekom utorka su izliječene 53 osobe, trenutno je u Istri 639 aktivnih covid-19
pozitivnih osoba dok se u mjerama samoizolacije nalaze 764 osobe. u pulskoj Općoj bolnici
umrle su dvije covid-19 pozitivne osobe u dobi od 87 i 85 godina s pridruženim značajnim
kroničnim bolestima.
"Mi imamo kontrolu nad virusom, a situacija u Istri je i dalje puno bolja nego u ostatku Hrvatske
što je potvrđeno i na jučerašnjem sastanku svih župana s premijerom Andrejom Plenkovićem.
No, mi s time nismo zadovoljni i ne želimo se pomiriti s činjenicom da 90 posto zaraza virusom
dolazi iz samoizolacije od poznatih kontakata", poručio je načelnik županijskog Stožera civilne
zaštite Dino Kozlevac dodavši kako su u pitanju ponajprije bili studenti i ljudi koji su odlazili i
vraćali se u Istru, nakon čega je došlo do porasta zaraženih.
"Činjenica je da se ljudi druže, te još jednom apeliram na njih da se suzdrže od bilo kakvih
okupljanja", zaključio je Kozlevac.
(iPress)
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