
Предраг Кон: И поред чињенице да је у претходна 24 часа у Србији забележен највећи број смртних случајева, ситуација у вези са ширењем епидемије "ипак није тако лоша"
уторак, 31 март 2020 20:13

 Епидемиолог Предраг Кон изјавио је да и поред чињенице да је у претходна 24 часа у
Србији забележен до сада највећи број смртних случајева у вези са коронавирусом,
тренутна ситуација у вези са ширењем епидемије "ипак није тако лоша".

  Он је за телевизију Пинк рекао да је неопходно подићи мотивацију грађана да се
социјални контакти још више смање, наводећи да је то једини начин да се епидемија
оконча.   

"Налазимо се у 26. дану, још два дана и излазимо из четврте недеље. И даље
доживљавам да смо пуно урадили у успоравању тока епидемије, ситуација ипак није
тако лоша", казао је Кон.

  

Додао је да је 69 оболелих од коронавируса у Србији на респираторима, што како је
навео, значи да се повећава број оних који су животно угрожени.

  

"Повећава се и смртност, сада на 900 оболелих имамо 23 смртна случаја па је проценат
смртности око 2,5 одсто, а био је испод 1 одсто. Имамо доста позитивних које нисмо
открили, најважније је да спречимо преношење вируса", казао је епидемиолог.
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Кон је оценио да се у наредне две недеље може очекивати тренд пораста броја
инфицираних, а да се потом може очекивати тренд стагнације која би како је навео,
могла трајати до осам недеља.

  

"Стагнација значи да из дана у дан имамо сличан број новооболелих. Сада су ипак пета
и шеста недеља испред нас, то треба сви да издржимо", навео је Кон.

  

Упитан о могућем увођењу забране кретања од 24 часа, Кон је рекао да би ту меру
требало применити уколико из дана у дан дође до наглог скока броја новооболелих.

  

"Кад то почне нагло да расте, лек је потпуна забрана контаката и он неминовно води
окончању епидемије. У нашој ситуацији било би неочекивано да драстично крене тај
нагли скок, али ако из дана у дан имате нагли скок не треба чекати више од два дана да
се размишља о тој мери", додао је Кон.

  

У Србији је у претходна 24 часа од коронавируса преминуло још седам особа, па је
укупан број смртних случајева у вези са том инфекцијом порастао на 23.

  

(Бета)
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