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 ЛОНДОН - Угледни научник са Станфорда, добитник Нобелове награде, Мајкл Левит
каже да епидемија корона вируса у Италији и Њујорку успорава.

  То су два најпогођенија места на свету у којима се налази 260.000 од укупно 775.000
потврђених случајева заразе.   

Италија је постала епицентар заразе након што је Кина зауздала епидемију, али САД је
убрзо преузео улогу највећег светског жаришта.

  

Најпогођенија је савезна држава Њујорк с више од 66.000 случајева - највише од иједне
друге земље након Италије (101.739), Кине (81.470) и Шпаније (85.195).

  

Професор Левит каже да се у Италији ситуација поправља, а службени бројеви, чини се,
поткрепљују ту тврдњу.

  

Наиме, у Италији сваки дан има између пет и шест хиљада новозаражених у последњих
десет дана.
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Ситуација у Њујорку је не�то несигурнија јер је дневни раст новозаражених у последња
три дана 7.000 а пре тога раст је био још сна�нији.

  

Ова седмица ће бити пресудна и откриће хоће ли се епидемија наставити.

  

Левит је за BBC Радио 4 рекао да је �ситуација у граду Њујорку, око којег су сви толико
узнемирени, мало по мало окреће, пренео је загребачки Јутарњи лист.

  

"Кључни тренутак је прошао и камион зван Covid-19 који је јурио према Њујорку више не
убрзава већ кочи �то значи да се стање поправља�, казао је Левит.

  

Додао је и да нема довољно података за Велику Британију јер има превише одвојених
�жришта, али да се стање у Италији И у Швајцарској поправља.

  

�Ускоро ће стићи вести о смиривању стања у Италији, такође и Швајцарској. Надамо се,
нисмо још сигурни, да се и Шпанија прикључила изабраној групи земаља у којима се
стање смирује�, каже Левит.

  

Чини се да статистика поткрепљује ове Левитове речи.

  

У недељу, 29. марта, вирус је дијагностикован код мање људи него седам дана раније -
5.974 у односу на 5.986 21.

  

Између та два датума, број дневних нових случајева кретао се између 4.789 и 6.667 �то
показује сталан пораст позитивних тестова.

  

 2 / 3



Мајкл Левит: Епидемија коронавируса у Италији и Њујорку успорава
среда, 01 април 2020 14:24

У исто време, у Њујорку се број дневних случајева удвостручио од 3.111 до 7.195. Али, у
последња три дана број нових случајева је био не�то изнад 7.000, �то значи да би се још
могао повећавати пре него се стбилизује.

  

И Италија И Њујорк су дубоко уздрмани епидемијом коронавируса. Болнице на северу
Италије, поготово у регији Ломбардија и њеном главном граду Милану, преплављене су
пацијентима којима су потребни респиратори и интензивна нега,а капацитета нема
довољно.

  

Фотографије које пристижу из Њујорка приказују мртва тела у врећама која су
утоварена у камион и чекају пребацивање у приручну мртвачницу која је организирована
у Централ Парку.

  

Професор Левит доспео је на насловне стране новина кад је рекао да су предвиђања
виролога о утицај епидемије преувеличана.

  

Казао је да ће мере социјалног дистанцирања и изолације, које су уведене широм света,
дати резултате у обуздавању ширења болести.

  

�Оно �то треба је да контролишемо панику И биће добро�, рекао је Левит

  

(Танјуг)
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