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 У Републици Србији нема заражених коронавирусом, изјавио је председник Србије
Александар Вучић после са састанка са представницима свих здравствених и других
институција које учествују у борби против коронавируса.

  

  Вучић је указао на, како је рекао, "кампању лажи и неистина на друштвеним мрежама"
да у Србији има преминулих од коронавируса.   

"Не само да нема смртних случајва, већ немамо ни оне који су позитивни на коронавирус.
Дакле, коронавирус у Србији у овом тренутку не постоји", поручио је Вучић.

  

Вучић је казао и да су договорене компленте мере превенције, и хитне реакције свих
надлежних органа Републике Србије у случају појаве коронавируса.

  

"Предвидели смо све до најситнијих детаља. Од тога да ћемо повећати број санитетског
особља на граничним прелазима која нису обухваћена санитетским тимовима. Дакле, ми
на свим главним прелазима, посебно према Хрватској, Мађарској, на сва три аеродрома,
свуда имамо санитетске тимове, појачаћемо то и са санитетским тимовима према
Бугарској и Северној Македонији. Припремили смо све наше установе, објекте, собе,
уредили, уређујемо за потенцијалне болеснике, направили све што је потребно да
можемо да их излечимо. Замолили смо две компаније које производе заштитне маске да
убрзају своју проозиводњу те врсте робе. Никаквих проблема нећемо имати, сем
проблема са намерним или случајним изазивањем панике", поручио је председник.

  

Најавио и да ће министар трговине Расим Љајић и председник Привредне коморе Србије
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Марко Чадеж одржати разговоре са свим снабдевачима како никакве панике на
тржишту не би било.

  

Замолио је грађане да не купују брашно и конзерве, јер нема потребе да троше новац.

  

"Србија неће затварати границе, зато што нећемо да глуматамо пред нашим људима. То
је најлакши посао који не би донео ништа", рекао је Вучић.

  

Поручио је да нема места паници, и да је неупоредиво већа смртност од обичног
сезонског грипа него од коронавируса.

  

Вучић је рекао и да се држава определила за поптуно отворени приступ и информисање
у сваком тренутку. Како је најавио, Министарство здравља ће од сутра, сваког дана на
свом сајту, два пута дневно - у 8 и 18 часова, објављивати све промене и све важне
информације у вези са коронавирусом.

  

Кон: Здравствени систем потпуно спреман

  

Начелник Јединице за заразне болести Градског завода за јавно здравље, епидемиолог
др Предраг Кон оценио је, после састанка са председником Вучићем, да медијски удар
не одговара стварној претњи са којом се сусрећемо.

  

Казао је да би претњу од коронавируса упоредио са претњом од пандемијског грипа
2009. коју смо, како је рекао, релативно лако и добро пребродили. Смртност
хоспитализованих пацијената тада је била око 2,3 одсто, а коронавирус тренутно има
стопу смртности од два одсто, можда и ниже.

  

"Та епидемија у Кини се поступно гаси. У исто време имамо свега 2.500 оболелих изван
Кине, сада се појављују нове епидемије које су искључиво локалне", казао је Кон и
подсетио да је нама најближа локална епидемија у Италији.
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Подвукао је да је здравствени систем у Србији потпуно спреман да прими прве оболеле.

  

"То не значи да нећемо можда имати неку мању епидемију, или можда који смртни
случај, али далеко од тога да то може да утиче на укупни живот у нашој Србији", казао је
Кон.

  

Уколико коронавирус преживи на јужној хемисфери са преласком у лето, како је рекао,
наставићемо да живимо са коронавирусом као што живимо са вирусом грипа.

  

Несторовић: Најсмешнији вирус у историји човечанства

  

Пулмолог Бранимир Несторовић је после састанка са председником Вучићем, изразио
чуђење што се народ који је преживео бомбардовање и санкције сада плаши, како је
рекао, "најсмешнијег вируса у историји човечанства".

  

"Да немамо тест, не би знали да је епидемија. У току епидемије грипа имали смо
изузетно тешке случајеве, тешке пнеумоније, ништа није било интересантно. Апеловао
бих на све, знам да се кликови броје, причао сам на Првој ТВ о томе, и из целог мог
излагања било је - професор је рекао да ће вирус доћи у Србију. Нема разлога за
панику, овај пут нема разлога за панику, више људи умире од многих других болести у
Србији", поручио је он.

  

Несторивић је указао и да је епидемија у Кини при крају, и истакао да естроген штити
жене и да могу слободну да путују у Италију у шопинг, јер је "чуо да ће бити великих
попуста".

  

(Н1)
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