
Предраг Кон: Кризни штаб је искључиво саветодавно тело, све одлуке доноси Влада
уторак, 04 август 2020 11:55

 Епидемиолог Предраг Кон изјавио је у Новом дану да је Кризни штаб искључиво
саветодавно тело, а да све одлуке доноси Влада. "Сви имамо искључиво саветодавну
одговорност", рекао је Кон.

   Према његовим речима, нема дилеме да су школе основно место не само образовања,
него и социјализације, схватања друштвених обавеза...   

"Постоји много разлога зашто школе морају да функционишу и да раде, посебно то важи
за најмлађи узраст", каже Кон.

  

Истиче да "не постоји могућност да се вирус заустави пред школом, то је једноставно
немогуће. Ми са отварањем школа и доласком ђака омогућавамо и вирусу да уђе у те
школе, то је једноставно тако", каже он.

  

Говорећи о ситуацији са коронавирусом, као и јучерашњем паду броја новооболелих, Кон
каже да није питање само тог броја, већ да постоји низ других података, попут броја
прегледа...
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"Долази до смиривања ситуације, Београд је увек несигуран због броја људи. Уколико би
дошло до погоршања и да видимо јасно повећање активности вируса управо у школама,
ту је битно схватити, да било који ђак који има било какве тегобе респираторне, не сме
да иде у школу, и то ће бити нови изазов", рекао је.

  

Истакао је да постоји огроман број оних који уопште не знају да имају заразу.

  

"Постоје такозвани непријављени контакти. Они са којима разговарамо, који су
позитивни, они сада не дају више све податке о својим контактима, јер знају да су
контакти изложени обавезној самоизолацији", рекао је.

  

Додао је да "морамо да схватимо да се мора живети с овим вирусом".

  

Говорећи о колективном имунитету, рекао је да је то мерење присуства антитела.

  

"Антитела се губе након неколико месеци, онда је питање и процене колективног
имунитета само на основу антитела упитно", каже.

  

Према његовим речима, Кризни штаб као тело је саветодаван, све одлуке доноси Влада.

  

"Сви имамо искључиво саветодавну одговорност", рекао је Кон.

  

(Н1)
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