
Кризни штаб: Заражена 33 основца и 16 средњошколаца од почетка школске године
петак, 18 септембар 2020 17:03

У основним школама у току ове недеље 13 ученика и шест наставника су лабораторијски
потврђени као позитивни, рекла је епидемиолошкиња Дарија Кисић Тепавчевић. У
питању су појединачни случајеви, заражавање је, према истраживању које је
спроведено у тим случајевима, догодило се ван школе, преноси.

  

  

Од почетка школске године имали смо забележен један случај трансмисије у разредима,
и то у Београду па се читав разред налази у кућној изолацији, подсетила је.

  

"У првој недељи смо имали десет лабораторијски потврђених случајева код ученика,
четири код наставника, у другој недељи десет ученика, седам код наставника. Од
почетка школске године, овај вирус је потврђен код 33 ученика основних школа и 17
наставника", додала је.

  

Каже да сви они углавном имају благ облик испољавања.
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"У току ове недеље у средњим школама вирус је потврђен код пет ученика и два
наставника, а у току претходне две недеље укупно 11 ученика средњих и два
професора. Дакле за три недеље код 16 ученика и код четири професора. Код свих њих
је у питању било заражавање ван школске средине", наводи исић Тепавчевић.

  

Додала је да имамо поједине спорадичне случајеве, али "да се показало да се реаговало
брзо и адекватно".

  

Похвалила је наставнике и ђаке за које каже да је очигледно да се придржавају
прописаних мера, јер је учесталост оболевања школараца нижа него у општој
популацији.

  

Епидемиолог Предраг Кон је рекао да је најгоре кад је немо - односно кад се не чује ни
за један једини случај, па се одједном у школи појави 15.

  

"Ми у Београду имамо из 18 школа 19 случајева, где су само у једној школи два повезана
- то је показатељ да систем функционише и да ће нам јасно давати знакове како и шта
треба радити... Биће тешко ако вирус буде врло присутан, али ако будемо све мере које
доносимо заиста и поштовали, ми имамо озбиљну шансу да избегнемо један драматичан
удар какав смо имали у јулу", нагласио је.

  

Министар просвете Младен Шарчевић пре два дана изјавио је да су укупно заражена 52
ђака.
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