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 Министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је у Србији досад био забележен
само један случај код кинеског држављанина за који се озбиљно сумњало да може бити
у питању коронавирус, али да је на Инфективној клиници у Београду утврђено да је реч
само о респираторној инфекцији.

  

  Како је Лончар рекао за РТС, кинески грађанин, који је представник једне фирме, у
Србију је дошао 13. јануара а прве тегобе су му се појавиле 17/18. јануара, након чега је
одмах био изолован и смештен на Инфективну клинику, одакле је отпуштен тек када је
било потпуно сигурно да нема корона вирус већ само респираторну инфекцију.   

Лончар је гостујући на РТС-у рекао да је Србија ширење епидемије корона вируса
схватила најозбиљније, као и да здравствени систем има припремљене реагенсе не само
за један, већ за четири типа корона вируса, уз помоћ којих за два сата може да се
одреди да ли је пацијент заражен корона вирусом или није.

  

"Због пацијената који су дошли из тог (зараженог) подручја и осетили тегобе уведен је и
посебан број телефона 064/8945-235, да наша екипа дође до њих кући и превезе их на
Инфективну клинику, да не зову Хитну помоћ, да немају контакт са таксијем. Да ли је
могуће да се деси (случај корона вируса)? Да могуће је. Да ли смо урадили све урадили
да кад дође до тога да се то не шири? Јесмо урадили смо", казао је Лончар.

  

Он је рекао и да у 21. веку није могуће спречити кретање људи, као и да се посебне
мере пажње спроводе на граничним прелазима, нарочито према Хрватској, као и на
аеродромима у Београду и Нишу
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(Бета)
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