
Бранислав Тиодоровић: Залажем се да се уз поштовање свих мера одрже "Нишвил" и „Филмски сусрети“ у Нишу
субота, 08 август 2020 19:00

Епидемиолог Бранислав Тиодоровић изјавио је да се залаже за то да се, уз поштовање
свих мера, одрже Нишвил и Филмски сусрети у Нишу, јер је грађанима то потребно да би
издржали епидемију короне која улази у шести месец, али је додао да то мора да
разматра и Кризни штаб Владе.

  

  

У разговору за Јужне вести Тиодоровић је говорио о томе да разуме грађане чија је
идржљивост на измаку, јер су навикли да епидемија обично траје два до три месеца, док
ова са вирусом корона улази у 6. месец.

  

Зато треба размишљати на који начин помоћи становништву да то издржи, истакао је он,
јер морамо да будемо свесни да ће вирус још дуго бити ту.

  

Његов предлог је да у томе помогне култура.
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"Ја се зато залажем да проценимо, то се мора урадити на Кризном штабу Владе, да уз
поштовање свих мера, пустимо да раде позоришта, биоскопи, да неке манифестације,
као што су наш Нишвил, Филмски сусрети, да се одрже тако што ћемо број гледалаца,
учесника, корисника тих манифестација прилагодити оним упутствима које већ имамо,
поштовање дистанце, држање маске", рекао је Тиодоровић.

  

"Људима је то потребно, они су жељни да могу да буду у култури, да се духовно опораве
да би могли и физички да подигнемо ниво издржљивости", обашњава Тиодоровић.

  

Тиодоровић је истакао да становништву треба снага и енергија да издрже овај преломни
тренутак епидемије, јер ако до краја месеца буду поштовали препоруке и бринули о себи
и другима, већ септембра биће мирнија ситуација. Када да ће наступити други талас није
могао да прецизира, јер каже да то зависи од много фактора.

  

"Не зависи само од нас када ће све ово да престане, зависи од свих око нас, од целе
Европе. Он нам се може вратити на два начина - један је нажалост да нам се све понови,
ја се дубоко надам да се то неће десити, а други да нам се врати као сезонски грип који
нам се вратио после пандемије, у једној блажој и контролисаној форми и ми се морамо
припремити и за тај сценарио, а мислим да је спреман и здравствени систем и народ за
то", рекао је Тиодоровић.

  

(Јужне вести)
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