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 Најновије истраживање показало је да свега шест одсто енглеске популације, односно
3,4 милиона има антитела на вирус ковид 19.

  То је објављено у студији Краљевског колеџа у Лондону заснованој на тестирању око
100.000 волонтера у периоду од 20. јуна до 13. јула, преноси бриселски Политико.   

Како је саопштио британски Секретаријат за здравље и социјалну негу проценат
антитела зависио је у зависности где су људи радили и живели, од годишта, етничке
припадности.

  

Показало се да су они који су живели у Лондону имали више шанси да буду заражени,
односно 13 одсто испитаника је имало антитела, за разлику од оних на југу Енглеске од
којих је свега три одсто било позитивно.

  

Такође особе старости између 18 и 34 године у већем проценту су имали антитела - осам
одсто, док је њих три одсто старих 65 година било позитивно.

  

У 96 одсто случајева они који су прележали корона вирус имали су антитела, док
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трећина анкетираних није имала никакве симптоме вируса.

  

Показало се и да је већи проценат заражених био међу црним особама и Азијатима (17 и
12 одсто), док је код белих био пет одсто.

  

Већи постотак заражених забележен је у кућама у којима је живело до шест особа, него
у кућама где је живела једна особа.

  

Примећено је и да су се код пушач у већем броју, од непушача, развила антитела.

  

Истраживање ће бити поновљено на јесен и биће обимније - у њему ће учествовати
200.000 волонтера, преноси Танјуг.

  

У Великој Британији од почетка епидемије оболело је укупно 313.798 особа, од којих је у
Енглеској забележено 270.971 случајева, односно 0,5 одсто становништва у Енглеској.

  

(Политика)
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