
Дарија Кисић Тепавчевић: Коронавирус ће се вероватно појавити и на јесен, али неће бити тако јак као на почетку ове године
уторак, 26 мај 2020 09:08

 Коронавирус ће се вероватно појавити на јесен али неће бити толико јак као на почетку
ове године, рекла је јутрос за РТС епидемиолог проф. др Дарија Кисић Тепавчевић.

  

  Кисић Тепавчевић истакла је да се епидемија стишава и да се то види по смењеној
позитивности и мањем броју људи који се тестирају. Јуче је позитивност износила 1. 36
одсто а већ данима она не прелази 2 процента.   

- Проценат јесте један од значајних показатеља. У овом моменту су и неки други
показатељи значајни. Видимо да смо и мањи број људи тестирали, не зато што нема
тестова, већ зато што нема особа за индикацијама, две трећине људи нема знакове
инфекције. То је сада најбољи показатељ, да добар удео нема симптоме или благе, и
имамо и дане када нисмо имали преминуле а таквих ће бити још. Апсолутно то значи да
се епидемија стишава - објаснила је Дарија Кисић Тепавчевић.

  

Она је рекла да је незахвално причати о другом таласу када ни први није завршен.

  

- Извесно је да се гаси. Да ли ће да се појави на јесен, видећемо али вероватно хоће, као
и сваке сезоне. Али, напомињем, ако се буде сезонски јављао, можда више нећемо
причати о епидемији. Оно што је сигурно никада не може да буде тако јак талас, као што
је било на почетку године - казала је он.

  

Према њеним речима, Смедерево, Лесковац, Врање и Зајечар су показатељ како се
вирус шири када се не користе мере заштите.
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- Опет две трећине људи није имало знакове инфекције. Управо више од половине
случаја откривених су били контакти у Зајечару, Врању и Лесковцу, али се на време
реаговало и угашена су ови жаришта - навела је Кисић Тепавчевић.

  

На питање да ли заиста може да се деси да последњи случај заразе имамо крајем јуна
као што су израчунали стручњаци Медицинског факултета, поновила је да вирус не
познаје математику, и да ће он да се шири онолико колико му ми дозволимо:

  

- Сада су неповољнији услови за његово преношење. Све иде у прилог да у наредним
данима нећемо имати преношење у нашој популацији - каже за РТС докторка Дарија
Кисић Тепавчевић.

  

Кисић Тепавчевић је навела и да се на дневном нивоу, на лични захтев, на коронавирус
тестира око 100 особа, и да су то углавном они који путују. Подсетила је и да ово није
први вирус са којим се свет сауочава а да има пандемијски потенцијал, и рекла да се то
дешава на сваких 100 година.

  

(РТС)
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