
Ројтерс: Светске авио-компаније уместо карантина предлажу обавезне корона тестове за путнике на међународним летовима
уторак, 22 септембар 2020 18:05

Светске авио-компаније позвале су на тестирања на ковид-19 за све међународне
путнике пре укрцавања на летове, уместо карантина које криве за драстичан пад
фреквентности авио саобраћаја од како је почела пандемија коронавируса која је
затворила многе границе, а многе земље су увеле обавезне карантине за све путнике
који долазе из иностранства.

  

  

Како преноси агенција Ројтерс, очекује се да би брзи и јефтини антигенски тестови,
којима би могло да рукује немедицинско особље, требало да постану доступни "наредних
недеља" и требало би да задовоље глобално договорене стандарде, рекао је шеф
Међународног удружења за авио-саобраћај (ИАТА) Александар де Жинијак, током
онлајн медија брифинга.

  

"Не видимо ниједно алтернативно решење које би било мање проблематично и више
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ефикасно", додао је Де Жинијак.

  

Авио-компаније које су претрпеле велике финансијске губитке због пандемије врше
притисак на владе да усвоје алтернативе простим саобраћајним ограничењима, која и
даље онемогућавају опоравак, поготову у новим околностима у Европу у којој многе
земље поново пооштравају мере због скока броја заражених.

  

Имајући у виду да ће брзи антигенски тестови моћи да се приуште за свега седам
долара, авио-компаније ће извршити притисак да Међународна Федерација за цивилно
ваздухопловство (агенција УН која надзире глобална ваздухопловна правила) препоручи
њихово коришћење.

  

Глобални споразум је неопходан као осигурање да ће резултати тестова пре укрцавања
у авион бити прихваћени и на одредишту.

  

"То ће такође појачати уверење путника да је свако у летелици тестиран", наводи Де
Жинијак.

  

Антигенски тестови су брзи, али генерално нису толико прецизни као ПЦР тестови,
наводи Ројтерс.

  

Међу компанијама које заговарају нове тестове је и немачка специјалистичка
дијагностичка компанија Квиаген, која је раније овог месеца саопштила да планира да
произведе ковид-19 антигенски тест који обезбеђује резултат у року од 15 минута, и
може да се продаје на аеродромима и стадионима.
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