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 Србија је у последњих седам дана прва у Европи и друга земља на свету по
просечном дневном броју новозаражених од корона вируса на милион становника,
показују подаци сајта оurworldindata.org.

  

Како се наводи на овом сајту, Србија је са у просеку 1.018 новооболелих дневно на
милион становника последње седмице одмах из мале острвске државе Гренада са
просечно 1.447 нових случајева дневно.

  

  

На трећем месту је Црна Гора, четвртом Монголија, а на петом Доминика.

  

У првих десет на „љубичастој листи“ су и Израел, Суринам, Куба, Санта Луција и Антигва
и Барбуда.
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Од европских земаља, прва следећа на листи је Словенија која је на 15. месту са око
просечно 500 дневно нових случајева ковида на милион становника у последњих седам
дана, а онда следи Велика Британија на 17. месту.

  

Србија је у последњих седам дана прва у Европи и друга земља на свету по просечном
дневном броју новозаражених од корона вируса на милион становника, показују подаци
сајта оурwорлдиндата.орг.

  

Како се наводи на овом сајту, Србија је са у просеку 1.018 новооболелих дневно на
милион становника последње седмице одмах из мале острвске државе Гренада са
просечно 1.447 нових случајева дневно.

  

На трећем месту је Црна Гора, четвртом Монголија, а на петом Доминика.

  

У првих десет на „љубичастој листи“ су и Израел, Суринам, Куба, Санта Луција и Антигва
и Барбуда.

  

Од европских земаља, прва следећа на листи је Словенија која је на 15. месту са око
просечно 500 дневно нових случајева ковида на милион становника у последњих седам
дана, а онда следи Велика Британија на 17. месту.

  

Што се тиче укупног броја пријављених случајева у последњих седам дана, првих десет
места „ранг листе“ је идентично.

  

Када се посматра укупан број случајева у последње две недеље, Србија је на петом
месту у свету са 12.272 случаја на милион становника.

  

По броју смртних случајева последње недеље, Гренада је такође на првом месту са 212
преминулих на милион становника, а у Европи је прва Северна Македонија са 96, чме је
уједно четврта на планети.
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У Европи по смртности, после Северне Македоније, су Бугарска, БиХ и Косово. Србија
је, по овом критеријуму, 27. у свету.

  

У Србији су, према подацима од јуче, у последња 24 сата регистрована 6.745
новооболелих од корона вируса и 35 преминулих.

  

Укупно у нашој земљи до сада је 860.431 особа оболело од овог вируса, а регистровано
је 7.733 смртна случаја.

  

На болничком лечењу се тренутно налази 4.199 пацијената, од којих је 177 на
респираторима.

  

Вирусолошкиња Ана Банко је, гостујући у Јутарњем дневнику РТС-а, навела да су
истраживања показала да имунитет вакцинисаних а и оних који су прележали вирус
опада након шест месеци.

  

„Неколико кључних разлога је за пораст броја оболелих у Србији и зашто опет имамо
таласе. Вакцинација као таква не сме да нас обесхрабри јер чињеница јесте да обухват
вакцинације мора да буде много већи јер имунитет након прележане коронавирусне
инфекције није дуготрајан и то је у ствари највећи проблем зашто и они који су природно
прележали инфекцију поново је добијају, а то се овде дешава и са вакцинисаним“,
објашњава др Банко.

  

(Данас)

  

  

 3 / 3


