
Данас: Србија прва у свету по броју новозаражених коронавирусом за 14 дана, трећа на недељном нивоу
четвртак, 07 октобар 2021 08:54

 Србије је после скоро две седмице пала на треће место у свету по броју новооболелих
од корона вируса на милион становника у последњих седам дана, али је и даље на првом
месту када се посматра укупан број потврђених случајева на милион становника у
последње две недеље.

  На „недељној листи“ Србију су од данас престигле Доминика и Палестина које имају у
просеку дневно изнад хиљаду оболелих на милион становника у последњих седам дана,
док је Србија тик иза њих са 969, показују подаци портала оурњорлдиндата.орг.   

Следе Барбадос, Литванија, Моголија, Црна Гора, Гренада, Румунија…

  

На двонедељном нивоу, Србија је са 13.320 нових потврђених случајева на милион
становника и даље на челу светске листе, а прате је Гренада и Барбадос са по више од
10.000 новозаражених.

  

По броју смртних случајева на милион становника у последњих седам дана предњаче
Гренада, Словенија и Бахами, са просеком од 40, 23 и 18 фаталних исхода дневно.
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Србија је, према овом критеријуму, 21. у свету са просеком од седам преминулих на
милион становника.

  

У Србији је у последња 24 сата регистровано 7.150 новооболелих од корона вируса и 50
преминулих.

  

Укупно у нашој земљи до сада је 981.329 особа оболело од овог вируса, а регистрован је
8.531 смртни случај.

  

На болничком лечењу се тренутно налази 6.530 пацијената, од којих је 278 на
респиратору.

  

Медицински део Кризног штаба је захтевао пре неколико дана да се уведу најмање
десет дана мере забране јавног окупљања изнад пет особа, скраћење радног времена
до 17 часова за све делатности осим есенцијалних у вези са храном, горивом и лековима
и услужних медицинских и занатских делатности, што је премијерка Ана Брнабић
одбила.

  

„Ја и даље сматрам да би ове мере довеле до тога да се брже смањи број заражених,
али би довеле до тога да стане имунизација“, каже Брнабић и додаје да имунизација
сада иде, јер су људи схватили личну одговорност.

  

Епидемиолог и члан Кризног штаба Предраг Кон изјавио је да не разуме аргументе
немедицинског дела Кризног штаба који је данас одбио предлог да се уведе низ
рестриктивних мера у борби против епидеије и додао да то не може да објашњава.

  

„Не могу да разјасним самом себи шта сам слушао и не желим да направим грешку“,
додао је он.
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(Данас)
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