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Чешки министар здравља Адам Војтех изјавио је у Прагу да Чешка успева да контролише
епидемију коронавируса, те може већ од среде, ако се стање не промени, да постепено
ублажава рестриктивне мере, "што би логично довело и до контролисаног излагања
популације вирусу како би људи стекли имунитет, те и на тај начин заштитили ризичне
групе".

  

  

"Сада смо у стању добро да контролишемо пандемију, не контролише она нас. Желимо
да постепено, према плану који ћемо представити, ублажавамо мере. Логично ће се
популација излагати вирусу. Ми нисмо у стању да зауставимо епидемију, али смо у стању
да управљамо постепеним излагањем вирусу", казао је Војтех на конференцији за
новинаре.

  

У ситуацији када Чешка на 85.014 обављених тестова има 4.591 човека коме је
потврђено присуство вируса корона, од чега је оздравило 96 људи, а преминуло 72,
главни чешки стручњак, донедавно шеф Централног кризног штаба, сада одговоран за
паметни карантин, вирусолог Роман Примула, најавио је да је можда време да се
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становништво контролисано и постепено излаже вирусу корона како би се проширио
имунитет и на тај начин, између осталог, заштитиле ризичне категорије.

  

"Потребно нам је да мало изложимо популацију вирусу. Променио сам мишљење. Наши
први подаци су полазили од помало измишљених података из Кине. Релативно велики
део популације је и тако већ изложен вирусу. Кина не даје коректне податке. Сада су ту
први подаци из Италије, научници тврде да је заражених далеко више него што показују
званични подаци, да их је можда 10 милиона. Значи мртвих није 15, него можда два до
три одсто", казао је Примула у недељу за портал Актуалне.цз.

  

Примула је казао да је потребно заштитити ризичне категорије, а контролисано пустити
да дођу у контакт са вирусом они код којих је претпоставка да ће обољење проћи без
симптома или као лагани грип.

  

"Када би на видику био лек држао бих строге мере ако треба и три месеца. Али лека
нема на видику, зато ће се држава економски покренути", рекао је Примула, иако је
упозорио да повољне епидемиолошке статистике у Чешкој не значе победу у рату против
пандемије, већ да је само добијена прва битка.

  

Чешки премијер Андреј Бабиш рекао је јавном сервису Чешки радио да му се то чини
ризично и да би било штета упропастити ефекте дисциплинованости Чеха који су
поштовали солидарно мере које је од 11. марта уводила Влада, али да наравно Влада
одлучује о томе на основу препорука и стратегије коју израде стручњаци епидемиолози.

  

"Чеси су дисциплиновани, ради се о здрављу свих нас. Штета би била да то сад
покваримо. Уколико би зараза током Ускрса поново кренула морали бисмо да уводимо
оштрије мере. Нема разлога да укинемо обавезу ношења маски. Добро је што смо се на
њих навикли. Дали смо пример целом свету. У ситуацији смо када можемо да помажемо
другима Словенији, Италији", казао је Бабиш.

  

Од понедеља чешка болница намењена лечењу вируса корона у Брну прима шесторо
тешких болесника из Француске којима је потребан респиратор, захваљујући томе што
Чешка има довољно слободних капацитета и у јединицама за интензивну негу.

 2 / 3



Чешки министар здравља: Чешка успева да контролише епидемију, те може већ од среде да постепено ублажава мере
понедељак, 06 април 2020 14:14

  

Министар здравља Војтех саопштио је да би од четвртка могле да се отворе још неке
радње, али уз врло строге мере као што је размак од два метра између људи, мерење
температуре продавцима, редовна дезинфекција, а такође да се отворе и неки спортски
терени, додуше не они за колективне спортове.

  

Шеф Централног кризног штаба, министар унутрашњих послова Јан Хамачек рекао је да
ће штаб предложити влади да од 14. априла ублажи рестрикције за путовања Чеха у
иностранство.

  

"То не би значило отварање граница, већ могућност за Чехе да отпутују у оправданим
случајевеима. Границе би остале затворене, визе не одобравамо, остала би на снази
забрана да странци улазе у Чешку", казао је Хамачек.

  

Повратници из иностранства аутоматски би морали да иду у самоизолацију.

  

"Чим се стабилизује ситуација у Немачкој отвориће се границе, али за сада тамо број
случајева расте. Ризик је сувише велик. Могли би у Словачку, али тамо они нас не желе",
рекао је у недељу главни чешки стручњак за борбу против епидемије вируса корона,
Роман Примула који је раније био поборник тога да у неком црном сценарију границе
остану затворене можда чак и две године.

  

Чешка ће према његовим речима у време Ускрса почети у три региона тестирање на
репрезентативном узорку од 17.000 људи да види колико је вирус присутан како би
могла да прецизира статистичке моделе за борбу против епидемије, који су се до сада у
Чешкој показали изузетно прецизни.

  

(Бета)
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