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 Београд -- Члан Кризног штаба Предраг Кон изјавио за ТВ Прва да медицински део
штаба неће одустати и да ће тражити затварање на бар седам дана. "Систем неће
издржати".

  "За Београд могу да кажем да је катастрофална ситуација и да долазимо до тога да
нема места у болницама", рекао је он и додао да је попуњеност у болницама при крају.   

Према његовим речима, велики је проблем враћати нон ковид болнице у ковид болнице
јер нема ко да лечи друге болести. Такође, уз овако велики број новоинфицираних
угрожава се и сам процес вакцинације.

  

  

Упитан зашто није одмах уведено ванредно стање него се чекало, Кон каже да је
медицински део Кризног штаба још у новембру тражио најригорозније мере али да им је
речено да то не може да се спроведе без ванредног стања. Подсетио је и да су мере
пооштраване, па је појединим викендима и било додста тога затворено, и то је, како
каже, дало резултат.
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"Ми све време тражимо такве мере, а кренула је онда прича о ванредном стању.
Интересантно је како се сви загрцнемо када почнемо да причамо о ванредном стању.
Сви се сећају само тога и да је било забрањено кретање старијима. Ми о полицијском
часу не размишљамо, али то би било на дневном реду касније", рекао је др Кон.

  

"За сада смо далеко од увођења ванредног стања јер је то процедура. Проактивно треба
радити, ми смо до сада каснили око две недеље. Самим тим што нема те операбилности
да се одмах може реаговати. Ми смо пресудли. Медицински део је урадио све што је
требало. Ми сматрамо да су овако благе мере недопустиве". истакао је др Кон.

  

Према његовим речима, "ако се и сада све предузме што смо тражили ефекти ће бити
тек за 10 дана. "Имаћемо тај експоненцијални пораст. Нема довољно колективног
имунитета", рекао је Кон, а на питање како је могуће да постоји такав парадокс да
Србија вакцинише најбоље у региону, као и да је међу првима у свету по броју
вакцинисаних док истовремено расте број новозаражених, Кон каже да се нама само
чини да је то тако само код нас.

  

Тако је и у Израелу. "На удару смо две ствари - вирус је мутирао, измењен је сој и вирус
је заразнији, лакше се преноси", истиче он.

  

Упитан шта ће медицински део Кризног штаба тражити на следећој седници штаба, Кон
каже да неће одустати од онога шта су и тражили - минимум затварања на седам дана,
ако је свима јасно да би требало тако да буде и више.

  

"Медицински радници више не могу да издрже тај притисак, а ако се ништа не уради,
систем више неће издржати. Нормално да би полицијски час решио најбрже, али знамо
да се то неће десити", рекао је др Кон и додао да је алтернатива затворити све оно што
доводи до окупљања људи.

  

Додатни проблем је и што се бележи број новозаражених у школама, које полако постају
места заражавања, додао је он.
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