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 У болницама у Београду, Нишу и Шапцу тренутно је хоспитализовано 11 деце, од којих
осам у КБЦ "Драгиша Мишовић", у болници у Шапцу двоје, и у КЦ Ниш једно дете, казала
је заменица директора Института за јавно здравље "Батут" Дарија Кисић Тепавчевић.
Додала је да се на одељењу гинекологије у "Драгиши Мишовићу" налазе четири ковид
позитивне труднице. И поред смањења броја позитивно тестираних, превентивне мере
остају на снази, нагласила је.

  "Осим смањења лабораторијски потврђених случајева, са мањим осцилацијама, али са
јасном тенденцијом снижавања, у свим деловима земље видимо да се смањује број
оболелих...Многи градови и поред великог броја тестираних немају потврђене
лабораторијски позитивне особе", казала је Кисић Тепавчевић на конференцији за
новинаре у Београду.   

Кисић Тепавчевић каже и да је у последња 24 часа хоспитализовано 280 особа, али су
истовремено отпуштене 473 особе.

  

На питање да ли ће тренутно важеће мере рада кафића и ресторана до 23х остати и
даље на снази, Кисић Тепавчевић каже да хоће.
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"Јер видимо да дају ефекте, и остаће на снази до даљег", нагласила је.

  

На респираторима су, казала је, углавном старије особе.

  

"Немам податке за данас, али претходних дана бележимо померање ка старијим
групама, показује се оно што смо знали од почетка, а то је да, уколико старији
становници оболе, онда је већа вероватноћа за компликације и већа потреба за
механичком вентилацијом, на којој доминирају особе старије од 65 година", рекла је
Кисић Тепавчевић.

  

Она је потврдила да има оболелих и корисника и запослених у домовима за старе, али
да је тај број, како је казала, мањи него у првом таласу.

  

"Знамо да су то установе у којима се најстрожије примењују мере превенције, јер нам је
ситуација у Нишу у првом таласу показала шта може да се деси...Знамо да се болест
шири рапидно, знамо да је велика вероватноћа теже клиничке слике код старијих и то је
најрањивији део нашег друштва", оценила је.
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