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 БЕОГРАД - У Србији је у последња 24 сата вирусом корона заражено 258 особа, а
преминуло је осам пацијената, каже епидемиолог и члан Кризног штаба Предраг Кон.

  Он је навео да се на респиратору налази 146 особа, а да је у претходна 24 сата
тестирано је 7.168 особа.   

"Тренутно је на болничком лечењу 3.554 пацијената, а од почетка епидемије до данас од
ковид 19 преминуло је 598 пацијената", рекао је Кон на конференцији за медије.

  

Он је навео да је КБЦ Драгиша Мишовић тренутно смештено 195 пацијената, на
Инфективној 64, Бежанијској коси 231, КБЦ Земун 210, Бањици 223, Арени 52, Институт
за медицину рада 67 , Општа болница Панчево 100, Смедерево 112, Шабац, 225, Прибој
18, Младеновац 40, Нови Пазар 69, Прибој 18.

  

Кон је навео да се смањује број људи са респираторним инфекцијама у Београду који се
јављају у ковид амбуланте, као и број пацијента који се јављају пријемној амбуланти
Инфективне клинике и Студентској поликлиници .
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"Показују да се смањује активност вируса на територији Београда, међутим она је још
увек висока и ситуација је и даље несигурна", закључио је Кон.

  

Полазак у школу суштинско питање

  

Епидемиолог Предраг Кон изјавио је да је полазак у школу суштинско питање, јер се 1.
септембар приближава и додао да је штаб данас добио допис Министарства просвете са
моделима наставе

  

"Неке неке ствари су претпостављам, сами просветари добро проценили, јер је важно да
они сами процене да ли је могуће одржати такву наставу, с обзиром на број наставника,
капацитет школа... Замисао је једно, спровођење је друга ствар. На детаљна питања
како ће се то спроводити, сада не знам да одговорим", рекао је Кон.

  

Додао је да није иста ситуација када још увек буде топло и отворени прозори, као и када
су, због хладноће, затворени, а одлука се доноси за цео период.

  

"Све мора да се продискутује, није једноставно доносити одлуке по том питању", додао
је он.

  

По питању вртића. Кон је подсетио да је већ речено да постоје изузеци за ношење
маски.

  

"Постоји и низ питања, шта ћемо када ово почне да се смирује, да ли ће се попуштати све
мере или ће неке ствари трајно бити забрањене, што је тешко.. Дискутоваћемо крајње
озбиљно у Кризном штабу и шире", рекао је Кон.

  

У ВБ "Карабурма" 78 ковид пацијената, осам у тешком стању
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У војној болници "Карабурма" тренутно има 78 ковид пацијената, од којих је осам на
интензивној нези и њихово стање је тешко, изјавио је данас командант војне болнице
"Карабурма" Иво Удовичић.

  

Он је на конференцији за медије рекао да је од тих осам пацијената, три интубирано и са
неизвесним исходом, док је осталих пет на не неинвазивној вентилацији односно на
респиратору.

  

"Што се тиче клиниче слике и даље између 10 и 20 одсто тешку клиничку слику и око 10
одсто заврши на јединицама интензивне неге", рекао је Удовичић.

  

Додаје да су углавном теже форме болести везане за старије, што значи да су млађи
пренели корону на старије.

  

Удовичић наводи да су у једном тренутку имали више од 20 млађих пацијената који су се
извукли из интензивне неге, али да су код већине њих оштећена плућа и да су поједини
захтевали кисеоничку потпору.

  

Важно да се види контрола на купалиштима

  

Члан Кризног штаба епидемиолог Предраг Кон каже да се није расправљало о
могућности ограничења броја људи на јавним купалиштима, конкретно Ади Циганлији, да
је важно да људи буду свесни ризика на тим местима, као и да се види контрола на тим
купалиштима.

  

"Најтежи су викенди, јер је тада највећа навала, поготово ових топлих дана. Треба
пренети поруку свима да су та места, поготово Ада Циганлија додатни ризик, без обзира
што неко покушава да одржи дистанцу", рекао је Кон на прес конференцији.

  

Поновио је да на месту на којем имате око 100.000 људи, може да се претпостави да има
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100 оних који не знају, а могуће је да су инфицирани и могу да пренесу вирус.

  

"Знамо да је репродукциони број 2,7. У нормалним околностима, свако би могао да
зарази 2,7 особа, а то је много. Ризик постоји и многи ће одустати да оду само са овим
сазнањем", рекао је Кон.

  

Он је додао да неких посебних мера, осим бројања људи, нема, али да то није проблем
на базенима, јер се о броју људи може водити рачуна по продатим картама, док су јавна
купалишта одговорност града.

  

"Кажњавање је тешко спроводиво, али мора да се види контрола, јер онда служи као
подсећање", додао је Кон.

  

Само кажњавање, понавља, ствар је одређене ситуације, да ли је или није могуће.

  

"Када сам размишљао, нисам баш нашао право решење за Аду, што не значи да решења
нема, али је далеко лакше да се свешћу приђе грађанима и објасни ризик", рекао је Кон.

  

Вирус корона нема сезону

  

Предраг Кон каже да вирус корона нема сезону, као и да ће већи ризик за ширење
вируса бити почетак нове школске године и формирање дечјих колектива.

  

Он је навео још увек теоретски постоји могућност да вирус нестане, али да је она све
мања.

  

"Имамо школски талас у септембру где долази до размене свих микроорганизама. То ће
се и сада догодити. Колективи су нешто што епидемиолози прате", рекао је КОн.
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Он је нагласио да се уз примену епидемиолошких мера - маске, дистанца, хигијена руку,
може смањити преношење вируса.

  

Иста препорука за вакцину против сезонског грипа

  

Кон је додао да је вакцинација против грипа за децу обавезна за хроничне болести, а да
се за сву препоручује.

  

"У овој ситуацији иста је препорука као увек", рекао је Кон на прес конференцији.

  

"Било је приче да мора да буде и одређене резерве, направљен је план како то треба да
изгледа и биће већих количина. Већ је уговорено 350.000 доза, то треба да буде
реализовано, а 150.000 је најавио 'Торлак', што је већ 500.000", рекао је Кон.

  

Он је додао да ако нешто постоји као резерва, онда не треба размишљати да то трба да
буде и утрошено.

  

(Танјуг)
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