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Премијерка Ана Брнабић на конференцији Кризног штаба истакла је да је раст броја
новозаражених коронавирусом једна од последица протеста у Београду.

  

  

Кризни штаб се поново од понедељка свакодневно обраћа јавности.

  

"Иза нас је још један тежак дан", рекла је премијерка Брнабић, на почетку обраћања,
читајући последње податке о зараженим и преминулим.

  

Има одређени оптимизам.

  

"Раст броја новозаражених последица је протеста, то је оно што долази на наплату. То је
оно што је очекивано и онда се са тим и лакше носите. Ситуација се погоршала у
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последњих пар дана. Ако мислите да ти протести нису дуго трајали, реално је да видимо
пад заражених у Београду првенствено."

  

Подсетила је да од сутра ступају нове мере на снагу.

  

Очекује да ће у наредним данима мере донети резултате.

  

Имунолог Срђа Јанковић ипак је рекао да постоји оправдана бојазан да бројеви могу да
се погоршају и оправдана нада да можемо то да спречимо.

  

Премијерка Брнабић рекла је да ће примењивање мера пре свега контролисати
инспекција, уз комуналну милицију, али да нема земље са довољним бројем инспектора
или милиционера који могу све да испрате примењивање мера, уколико грађани то не
желе, не желе да примењују.

  

"Контролисаћемо, али ово је борба свих нас", истакла је Брнабићева.

  

Са приватним здравственим установима у вези каже да су стигле пријаве одређених
лабораторија да би тестирале на ковид 19, очекује да се у наредним даним даље
решава.

  

Брнабићева је на питање на основу чега тврди да су протести утицали на повећање
броја заражених истакла неколико ствари: имали смо благо смањење броја претходних
дана, 30. јула смо имали у Београду меру обавезног ношења маске у затвореном
простору и видели смо резултате. Након протеста смо имали поново пораст протеста,
посебно у Београду.

  

"Са друге стране можете да погледате друге градове где је била комплексна ситуација,
као Нови Пазар и Шабац, где се смирује ситуација. Видите где смо имали протесте и где
не."
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"Поред тога, немогуће да имате онакво окупљање, велики број грађана на једном месту,
више сати, па и сукобе где је неопходно да будете у блиском контакту. Нема ни
теоријска могућност", објаснила је Брнабићева.

  

Епидемиолошка ситуација у Београду је далеко најгора, навела је Брнабићева.

  

"Ми се овог тренутка налазимо у процесу повезивања одређених база података", рекла
је она.

  

Директор КБЦ Земун Драгош Стојановић рекао је да је установа на чијем је челу у
претходном периоду добио око 50 лекара и 80 сестара.

  

"У овом тренутку сви млади лекари који су одраније примљени и сви ми који смо дуже
смо у неком другом начину рада током корона. Болница ће запослити те младе људе где
треба. Велика ствар је што смо запослили велики број средњег медицинског кадра, који
нам је окосница у овом периоду", рекао је Стојановић.

  

Брнабићева нема информацију, као ни Кризни штаб да ли се раде обдукције и замолила
је Министарство здравља да одговори на то. Јанковић је подсетио да постоји правна
процедура за покретање обдукције: Суд одлучује, лекари нису права адреса за то
питање, рекао је он.

  

Вакцине

  

Јанковић је истакао да се може говорити само о већем броју потенцијалних вакцина и да
можемо да пратимо испитивања, те будемо спремни када једна од њих добије потврде
исправности Кризни штаб донесе одлуку.
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"Разговарамо са свима за које знамо да се баве истраживањем вакцине - компаније из
Кине, Русије...", рекла је Ана Брнабић.

    

На питање новинара зашто не носи на конференцији заштитну маску рекла је да је ушла
на конференцију са њом и скинула је док говори за медије, односно да би говорила
разговетније за грађане Србије. Истакла је да нема никог у њеној близини на два метра.
Чим напусти конференцију, ставиће је.

  

(Б92)
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