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 Заменица директора Интитута за јавно здравље Батут Дарија Кисић Тепавчевић
изјавила је да нису испуњена очекивања да ће високе температуре да униште
коронавирус, али да су опште мере превенције "итекако ефикасне".

  

  "То да нам временски услови сами по себи учине да нестане вирус, није се догодило и
вероватно се неће догодити никада", рекла је Тепавчевић у емисији Око, Радио
телевизије Србије.   

Према њеним речима, "када је дошло до попуштања мера за то су итекако постојали
епидемиошки индикатори који су указивали на пад активности вируса у нашој
популацији".

  

"Али, сад видимо на ниву читавог света пораст активности вируса, није постао више
агресиван само се читава популација на земљи, у овом делу хемисвере где је лето,
опустила иако су сви непрестано говорили - вирус је ту треба да се поштују опште мере
превенције", рекла је Кисић Тепавчевић.

  

Она је рекла да је "вероватно добар део човечанства очекивао да ће топло време да
учини нешто само по себи", али је на свима да буду опрезнији.

  

"Морамо да се понашамо тако да не дозволимо да се вирус у нама умножава и даље
преноси, јер колико год опстао у спољашној средини, он једино у нама може да се
умножава и једно му ми представљамо плодно тло за опстанак".
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Како је истакла, "апсолутно је познато да су ношење маски, дистанца, прање руку
итекако ефикасне мере". Градоначелник Београда Зоран Радојићић је рекао да је у
"таквим стварима, које на први поглед изгледају ситне, у ствари решење ситуације".

  

Помињући мере које је увео Београд, он је навео да на њима треба инсистирати и да ће
на тај начин успети да се стави под бољу контролу епидемија тако да неће бити потребе
за драстичнијим мерама.

  

"Ако буде потребно дефинисаће се и те мере, Град Београд је спреман да их спроведе у
дело. Помињало се затварање централних градских општина, затварање целокупног
Града", рекао је Радојићић, наводећи да је теоријски то једна од могућих мера ако се у
неком тренутку процени да је тако нешто потребно.

  

(Бета-РТС)
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