
Бранислав Тиодоровић: Сада смо у ударном таласу коронавируса, није време за дискусије о демократији; Прихватили смо савете кинеских стручњака о карантину, као и о стварању тих специјалних болница
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Епидемиолог и члан Кризног штаба за сузбијање корона вируса Бранислав Тиодоровић
изјавио је да се налазимо у "ударном таласу и да ће то сигурно да траје негде до
Васкрса, а то је оптимистички и условљено одржавањем социјалне дистанце".

  

  

"Ако се сви будемо придржавали и не размишљамо о томе да ли је ова или она мера
уведена из не знам којих разога, онда ћемо, ако нас послужи време, негде средином маја
моћи да дишемо пуним плућима", рекао је Тидоровић за нови број  Недељника.

  

Говорећи о утицају климе на болест, он је навео да коронавирус има масни оклоп који ће
почети да се топи на високој температури, изнад 20-30 степени, а ултраљубичасти зраци
са индексом изнад три почеће да га убијају.

  

Како је навео, то делује оптимистично, као и да се нада да ће тако бити.
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"Кад кажемо да ће нам ово, на пример, до маја трајати и да ће у мају почети полако да
пада, па да ће иза маја прећи у спорадичне случајеве обољења, увек то држимо са
резервом јер та обећања не можемо и сами да дајемо - та обећања нам даје небо, то је
оно што зависи од метеорошких услова", објаснио је Тиодоровић.

  

"То не значи", нагласио је, "да ћемо у мају бити слободни као птице на грани".

  

Он је навео и да су кинески стручњаци, који су дошли у Србију, "саветовали пре свега
карантин, односно социјално дистанцирање, јер кућна изолација није сигурна, као и
стварање тих специјалних болница" и "ми смо то прихватили".

  

Коментаришући критике мера које су уведене, он је рекао - "моја слобода је ограничена
тиме колико и ваша слобода и моја слобода угрожава неког другог".

  

"У време ванредног стања људи су угрожени и то исто важи за ову ситуацију са
епидемојом. Апсолутно сам на становишту да демократију треба развијати, али ово није
време када ћемо водити дискусије о демократији већ време када се морамо понашати да
смо сви заједно, да се понашамо сходно томе и да изадјемо из ове ситације без
политичких претензија и оптерећења", рекао је.

  

"А онда кад све то буде прошло, извол'те место за демократију свуда, на Скупштини,
улици у свуда где људи желе да искажу своје мишљење", додао је Тиодоровић.

  

(Бета, Недељник)
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