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У овом тренутку треба знати да страхујемо од делта соја коронавируса, да се он јако
брзо преноси и да је управо та брзина највећи ризик, а кога ће прво вирус наћи него
невакцинисане, поручила је у Скупштини Србије директорка Института за јавно здравље
Батут Верица Јовановић и навела да је до сада прву дозу примило 49,7 одсто циљане
популације.

  

  

Јовановић је на седници скупштинског Подобора за праћење епидемиолошке ситуације
рекла и да је до сада искоришћено укупно 5,6 милиона доза свих вакцина против
ковида-19, да је прву дозу примило 2,9 милиона људи, али и поновила упозорење
стручњака да прети "епидемија невакцинисаних".

  

Морамо да радимо на што већем обухвату вакцинације

  

"Зато морамо да радимо на што већем обухвату вакцинације и зато нам је први
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приоритет потпуна вакцинација са две дозе вакцине, а трећу дозу треба давати људима
који су јако болесни, са хроничним болестима или трансплантирани – то су прве групе
које треба да приме трећу дозу вакцине", рекла је Јовановић.

  

Додала је да је постигнут задовољавајући обухват вакцинације старијег становништва
против Ковида-19, али да се ефекат постизања што већег обухвата смањивао, тако да
је, према њеним речима и даље приоритет даље омасовљавање вакцинације.

  

Седници су, поред чланова Пододбора, присустовали и епидемиолог у Батуту Владан
Шапоњић и вирусолог и професорка Медицинског факултета у Београду Александра
Кнежевић.

  

Вакцинисано више од 60 одсто здравствених радника

  

Током седнице, изнет је и податак да је у Србији вакцинисано нешто више од 60 одсто
запослених у здравственом систему, као и да је највише вакцинисаних међу лекарима и
медицинским сестрама, али је и указано на постојање предрасуда и заблуда у вези са
вакцинацијом.

  

Председница Пододбора за праћење епидемиолошке ситуације Драгана Баришић
седницу је окончала апелом свим грађанима да се што пре вакцинишу, уз поруку да су
теоретичари завере бучнији и безобразнији на друштвеним мрежама, али да треба
веровати медицинској науци.

  

(Фонет, Н1) 
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