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 Епидемиолог Предраг Кон рекао је да је неповољна епидемиолошка ситуација у
Београду и да нема индикација да се она поправља.

  Он је за телевизију Прва рекао да је повећан број људи који долазе на тестирање у
ковид амбуланте у Београду.   

"У Београду просечно се јавља у пет дана 3.325 на дневном нивоу у ковид амбуланте. Од
тога 73 одсто дневно се ради испитивање. О ПЦР тестовима у Домовима за зрдравље
3.155 оних који имају сумњу на ковид", казао је он.

  

Како је рекао, у 11 предшколских установа је било ковида 19, у три приватна дечија
вртића, ко 25 запослених и 14 деце.

  

Студенти који чекају резултате на ковид 19 се враћају, то јест не задржавају ан
болничком лечењу.

  

"Институције морају да у потпуности преузму свој посао. Епидемиолози морају да
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формирају своје ставове и постоји некохерентност изјава које се више не могу
толерисати. Из разлога што се еидемилоштка ситуацијау Београду још погоршава,
очекујемо побољшање крајем недеље", закључио је он.

  

Он је позвао епидемиологе да опрезније дају изјаве о коронавирусу.

  

"Такве мере које су некада предузете, иницијативом председника, мора се рећи, сада не
може да се чека. Јер председник има других обавеза", рекао је Кон.

  

"Ово говорим јер је пред нама велика борба. Прича да ће све ово проћи, што ја желим,
али вирус показује да ли ће у следећој недељи имати ефекта. Долазак јесени је нешто
што је врло близу и за то морамо да се припремимо", казао је Кон.

  

Према његовим речима, сада нема рестриктивне мере и врло је тешко и мало могуће да
се такве мере поново доносе.

  

"У случају да дође до колапса здравственог система нема друге мере осим карантина.
Замена за закључавање је ношење маски", рекао је он.

  

Кон је додао да ако сви носимо заштитне маске нема могућности да дође до случајне
инфекције.

  

"Капљично се сигурно преноси, аерогено могуће да се преноси тамо где се ставља на
респираторе, могуће да се праве тако ситне аеросолне честице које могу тако да се
шире. Али то је само у тим условима. То се прича јер је интензитет преношења заиста
висок у условима повишене температуре", казао је Кон.

  

Проблем некохерентне изјаве епидемиолога и чланова Кризног штаба
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Кон је рекао да је нормално да епидемилози и чланови Кризног штаба немају сви исто
мишљење, те да неки желе да се издвајају.

  

"Нама су потребни посебно структуирани подаци који иду до најситнијих нивоа, чак и у
општинама. Ако ми не можемо у бази пдоатака тако да пратимо, не можемо ни
правовремено да реагујемо. Сада пратимо са 4-5 дана закашњења", рекао је Кон.

  

Како је казао садашња база података је информатичка ствар која је била јако корисна,
али епидемиолози морају псотупно д абуду потпуно јасни са својим ставовима и да се ти
ставови наметну.

  

"Ово је посао епидемилога, пре свега, а осталих", рекао је Кон.

  

Додао је да они који су заражени морају да се изолују.

  

"Ја очекујем смирење ако грађани схвате да су маске најважнија ствар, релативно брзо
ће доћи, за недељу дев, да се виде ефекти", закључио је Кон.

  

(Б92)

  

 3 / 3


