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 Епидемиолог Предраг Кон Изјавио је да је сада маскимум епидемије и да се плаши још
шесте недеље, нагласивши да "чекања више нема".

  

  "Ако ћемо да предузимамо драстичније мере, сада је дошло време да се о томе
одлучује", рекао је Кон за Данас.   

На питање какав је његов лични став, као и да ли има потребе за ригорознијом
ограничењима, Кон је рекао да "у Београду, који је посебно угрожен, мора на било
који начин да се осигура да се контакти између грађана смање до максимума".

  

Он ипак не може да каже да ли то значи и 24-часовну забрану кретања, истичући
још једном да нема "више времена за преговоре и приче, јер се сад спасавају
животи".

  

Према његовим речима, здравствени систем за сада није угрожен, али је ситуација
крајње озбиљна.

  

"За сада ниједна болница није затворена што не значи да немамо огромних проблема.
Јасно је да кадар који има инфекцију једноставно не сме да ради јер морамо да
осигурамо да се инфекција не шири у болницама", рекао је Кон.

  

Како је нагласио, оболели радници и раднице у изолацији су губици који се морају
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надоместити, екипе се смањују а остаје исти посао.

  

"Огромна додатна активност је потребна", нагласио је Кон.

  

Он је рекао и да заражени здравствени радници који не показују никакве симптоме "могу
од куће да се укључе и да обављају, рецимо, део административних послова".

  

"Мислим да су сада сви схватили колико је важно да сачувамо здравствене установе и
зашто су нам биле потребне импровизоване болнице. А мислим да ће временом и да се
схвати зашто те импровизоване болнице нису хотели. Хотели не могу ни на који начин да
обезбеде врсту ; изолације и безбедности која је неопходна", рекао је Кон.

  

(Бета-Данас)
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