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Британски сој коронавируса који је заразнији изгледа је повезан и са већом стопом
смртности, рекао је данас премијер Велике Британије Борис Џонсон.

  

  

"Сада такође изгледа да постоје докази да нови сој, који је први пут идентификован у
Лондону и на југоистоку (Енглеске) може бити повезан са вишим нивоом смртности",
рекао је Џонсон на конференцији за новинаре у Даунинг стриту, преноси агенција
Франс прес.

  

За мушкарце старе око 60 година, ризик од смртности је 10 на 1.000 са коронавирусом, а
то се пење на 13 до 14 на 1.000 заражених новим сојем вируса, рекао је научни саветник
британске владе Патрик Валенс.

  

Према томе, изгледа да је нови сој око 30 одсто смртоноснији, али научници кажу да су
испитивања још у прелиминарној фази.
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Валенс је рекао да хоће да нагласи да постоји велика мера неизвесности око тих
бројева, и да мора још да се ради на томе да се прецизирају, али да је наравно
забрињавајуће ако је та варијанта поред тога што је заразнија још и смртоноснија.

  

У великој мери је утицај овог новог соја довео до тога да је национална здравствена
служба под тако великим притиском, рекао је Џонсон.

  

Студије су већ показале да тај сој може лакше да се шири од других верзија вируса.

  

Британски сој вируса се и даље шири у свету, и сада је забележен у најмање 60 земаља
и територија.

  

Британија је закључала земљу трећи пут у настојању да сузбије трећи талас заразе, који
се приписује овом новом много заразнијем соју.

  

Покренута је масовна кампања вакцинације, и 5,4 милиона људи добило је прву дозу
вакцине, од којих је 400.000 вакцинисано у последња 24 часа, што је рекорд.

  

Ефекти затварања су изгледа почели да се осећају јер пада број заражених и стопа
репродукције вируса, стопа Р, је такође у паду. Научници који саветују владу процењују
да је стопа Р сада између 0,8 и један, а прошле недеље је била између 1,2 и 1,3.

  

Болнице су, међутим, и даље под великим притиском. У светлу тих елемената влада је
поновила савете Британцима да остану код куће што је могуће више.

  

(Бета)
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