
Небојша Зеленовић: У Шапцу десет пута мање новозаражених него пре три недеље; Тестирамо знатно већи број људи него што је просек у Србији, а резултате добијемо за 24 сата
уторак, 04 август 2020 16:50

Командант Штаба за ванредне ситуације и градоначелник Шапца Небојша Зеленовић
рекао је да је данас откривено девет новооболелих од KОВИД-19, што је десет пута
мање него пре три недеље.

  

  

"Ми смо одлучили да се истином и чињеницама боримо против заразе. Изборили смо се
да тестирамо знатно већи број људи него што је просек у Србији и да резултате тестова
добијемо у року од 24 сата. Такође, тестирамо и све контакте лица која су ковид
позитивна", рекао је Зеленовић агенцији Бета.

  

Према његовим речима, сви контакти су у изолацији и под надзором санитарне
инспекције и комуналне и редовне полиције.

  

"Зараза може да се победи само када се успостави добар систем надзора и онда вам
није потребан полицијски час или било какво затварање здравих људи", објаснио је
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Зеленовић.

  

"У данима после избора, када је ескалирала зараза, имали смо 1.800 позитивних и око
3.000 контаката. А пре избора, у Шапцу је било само 75 позитивних на корона вирус",
подсетио је градоначелник и додао да су од почетка епидемије у Шапцу преминуле 33
инфициране особе.

  

Зеленовић је рекао да су велики допринос у сузбијању заразе у Шапцу дали и
професори Зоран Радовановић и Оливер Стојковић, који као стручни консултанти
помажу Штабу за ванредне ситуације.

  

"Они су нам предложили и да након успешног успостављања система надзора над
оболелима и контактима, направимо корак више. Предложили су да започнемо са брзим
антигенским тестовима, чије би налазе добијали у року од пет минута. То би охрабрило
људе који крију да су болесни да се тестирају и да открију контакте, а од великог
интереса би било и за послодавце због радне снаге", рекао је Зеленовић.

  

Ти тестови, међутим, према његовим речима, нису у званичној процедури, па се чека
одобрење Министарства здравља. "Ако не утврдимо чињенице никада се нећемо
изборити са заразом. Тренутно је веома низак просек пријављених контаката по особи,
свега 1,4. Пре седам дана сам послао писмо министру здравља Златибору Лончару да
нам одобри тестирање антигенским тестовима, али одговор још нисам добио", рекао је
Зеленовић.

  

У шабачкој ковид болници тренутно је хоспитализовано 210 пацијената с упалом плућа.

  

(Бета)
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