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Заменица директора Института за јавно здравље "Милан Јовановић Батут", Дарија
Кисић Тепавчевић, рекла је да последњих дана имамо тенденцију лаганог пада броја
заражених, али да се још увек ради о високим бројевима.

  

  

"Управо сада се налазимо у неком преломном тенеутку када сви треба да дамо све од
себе да поштујемо све мере превенције и сигурно ћемо врло брзо видети успех нашег
одговорног понашања", навела је Кисић Тепавчевић за РТС.

  

Указала је да је приметна стабилизација готово у свим крајевима наше земље, а да има и
градова у последња 24 до 72 сата где није потврђен ниједан случај – Тутин и Врање.

  

"Досадашње искуство нам је показало да ако у било ком делу наше земље постоји зона
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интезивне трансмисије то се итекако може брзо проширити. Тако да без обзира ове
повољне показатеље, не смемо да се опустимо и него управо сада да пружимо свој
максимум", нагласила је Кисић Тепавчевић.

  

Дарија Кисић Тепавчевић је говорила о антителима и објаснила разлику између ИГГ и
Игм антитела. Рекла је да се убрзо након инфеције јављају ИГМ антитела и да она
указују на свежу инфекцију. ИГГ антитела показују да је особа стекла имунитет.

  

Каже да у једном моменту постоји истовремено присуство ИГГ и ИГМ антирела, и да су
истраживања показала да по правилу те особе нису вирусоноше, нарочито ако имају
негативам пи-си-ар тест.

  

Како каже, код серолошких испитивања је много битније како ће се антиела одржавати
током времнског периода.

  

Дарија Кисић Тепавчевић је рекла да је јако битно да свако разуме да може да буде и
асимптоматски носилац.

  

   Your browser does not support the video tag. 

  

Апеловала је на свест грађана јер је то битно и за њих и за околину и додала да постоје
инстанце које врше контроле и по потреби кажњавају.

  

(РТС)
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