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Доктор Радмило Јанковић, заменик директора нишког Клиничког центра и координатор
ковид болница у Нишу, каже за Н1 да је ситуација у том граду алармантна и да тај град
никада није био у тежој ситуацији.

  

  

„До скоро смо имали 50-60 оболелих дневно, сада је та бројка 200-300. Никада нисмо
имали толики удео пацијената из Ниша, њих је две трећине. Већи је притисак него у
новембру и децембру. Преусмерамо пацијенте и у Крушевац, у Нишу се хоспитализују
јако тешки случајеви“, каже Јанковић.

  

Коментаришући мере Штаба за ванредне ситуације града Ниша, Јанковић је оценио да те
мере нису довољне.

  

„Ситуација је алармантна, скоро сви капацитети су попуњени, Врање, Крушевац,
Алексинац. Не знам ко доноси те одлуке, да ли градски Штаб мозе да наложи затварање
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кафића или ће то бити на нивоу целе земље. Јасно је да се вирус веома брзо шири међу
млађом популацијом, онима који пију кафе, а умиру старији људи. Нека одељење у
школама су прешла на онлајн наставу. Свима је свега доста, али је тренутак критичан,
несто се мора преузети“, рекао је Јанковић.

  

Додаје да полицијски час не треба уводити, да људи могу прошетати поред реке, али да
се на нека места може заборавити наредне две недеље.

  

Каже да свима „пара“ уши када се каже да треба затворити кафане и кафиће, али
сматра да је то једини избор.

  

„Све мере су добре које спречавају груписање људи на једном месту, тако да треба
онемогућити окупљање великог броја људи, посебно у вечерњим сатима, уз музику,
смех, то је идеално место да се заразите. Проблем је што у болнициама леже старији
људи. Треба нешто учинити што пре“, казао је доктор.

    

Додаје и да ће се вакцинацијом смањити број људи са тежом клиничком сликом и
демантује да умиру људи који су примили вакцину.

  

„Умиру они који нису примили вакцине или нису желели. Ретко је да неко оболи ко се
ревакцинисао, али се треба придржавати мера и бити стрпљив. Друга доза вакцине
обезбеђује то да и ако се неко зарази неће доспети на респиратор“, објаснио је
Јанковић.

  

(Н1)

  

 2 / 2


