
НСПМ: Власт избегава да објави проценат заражених у односу на број тестираних случајева, да би прикрила размере епидемиолошке катастрофе
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Од почетка избијања кризе са епидемијом коронавируса, власт у Србији на различите
начине манипулише са подацима и мерама, а све у циљу да ову, тешку епидемиолошку
ситуацију искористи за одржање, или повећање сопственог рејтинга.

  

  

У том смислу, најгора ситуација је била током јуна и јула, када је због потреба
предизборне кампање брутално манипулисано подацима о броју умрлих и заражених, а
све у циљу стварања илузије да је „корона побеђена“, да нема опасности и да се избори
могу нормално одржати.

  

Након тога, и скандала који је у вези са тим манипулацијама процурео у јавност, подаци
који се објављују су постали нешто поузданији, иако и даље постоји више или мање
„суптилна“ манипулација. 
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Датум

              

Број тестираних

              

Број потврђених

              

Број преминулих

              

Проценат 
заражених у односу на број тестираних

          
                        

22.11.2020.

              

13429

              

4995

              

31

              

37.20%

          
                        

23.11.2020.
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15061

              

5067

              

38

              

33.64%

          
                        

24.11.2020.

              

21476

              

6842

              

37

              

31.86%

          
                        

25.11.2020.

              

22231
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7579

              

41

              

34.09%

          
                        

26.11.2020.

              

21569

              

7606

              

51

              

35.26%

          
                        

27.11.2020.

              

22404

              

7780
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57

              

34.73%

          
                        

28.11.2020.

              

18592

              

7041

              

61

              

37.87%

          
                        

29.11.2020.

              

15508

              

6179

              

65
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39.84%

          
          

 Једна од тих „лукавих“ стратегија јесте и систематско „прескакање“ објављивања
веома важног податка о проценту заражених у односу на број тестираних случајева,
чиме се прикрива чињеница да је Србија у том погледу већ данима у самом светском
и европском врху.
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  Да парадокс буде још већи, летос су ти проценти уредно и свакодневнообјављивани, када је требало показати „победу у рату са короном“.  (НСПМ)  
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