
У Србији забележено још 44 случаја коронавируса од 622 тестираних, укупно преминуло 16 особа, а заражено 785
понедељак, 30 март 2020 15:26

Од коронавируса у Србији је преминуло 16 особа, саопштено је на конференцији за
медије. Према последњим подацима, заражене су још 44 особе, па се укупан број
попео на 785. До сада је на Институту "Торлак" тестирано укупно 3.084 људи. Према
речима епидемиoлога Предрага Кона, проценат смртности је 2,04 одсто.

  

  

15.17 – Особе које имају најблаже симптоме, прво треба да се јаве лекару опште праксе,
каже заменица директора Инфективне клинике у Београду Ивана Милошевић.

  

15.13 – Епидемиолог Кон наводи да је процeнат смртности у Србији од коронавируса
2,04 одсто. Међу зараженима је највише оних који су радно-активнoг узраста.

  

15.10 – Имали смо кашњење у резултатима тестова, али очекујемо да се то смањи на
ону меру коју захтева овакво тестирање, наводи заменица директора "Батута" Дарија
Кисић Тепавчевић. 
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15.06 – Епидемиолог Предраг Кон указује да је у последња два дана опао број
позитивних. То не може да буде лоше, али не смемо се заваравати, ово је можда само
један кратах предах, додаје Кон. 

  

15.03 – Још 44 особе заражене су коронавирусом у Србији, од 622 тестираних у
последња 24 сата. Укупно заражено 785 људи. За један дан преминуле три особе.

  

14.55 – Очекује се почетак конференције за медије у Палати "Србија", где ће бити
саопштени најновији подаци о епидемији. 

  

Према последњим подацима, у Србији је коронавирусом заражено 785 људи, а за 24
сата преминуле су још три особе.

  

Од последњег извештаја до 15 часова тестирани су узорци 622 особе од којих je 44
позитивнo и 578 негативнo на нови коронавирус.

  

Према јутрошњим подацима (9 часова), хоспитализовано је укупно 540 пацијената, а на
респиратору је 62.

  

До 15 часова, 30. марта 2020.године, у националној референтној лабораторији
Института Торлак тестирано је укупно 3.084 особа. 

  

 У Србији је до 15 часова 30. марта 2020. године регистрован укупно 785 потврђен
случај ЦОВИД 19, што је 44 више него у недељу, када је било регистрован 741
случај.

  

Од последњег извештаја до 15 часова тестирани су узорци 622 особе, особа од којих је
44 позитивно и 578 негативно на нови коронавирус.
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  Према јутрошњим подацима, до 9 сати, хоспитализовано је укупно 540 пацијената, а нареспиратору је 62.  Према речима епидемилога Предрага Кона, са београдском сајму налазе се 33 особе слакшом клиничком сликом.  До 15 часова, 30. марта 2020. године, у националној референтној лабораторијиИнститута Торлак тестирано је укупно 3.084 особа које су испуњавале критеријумедефиниције случаја.  (Н1)  
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