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 Епидемиолог и члан Кризног штаба за борбу против вируса корона Предраг Кон изјавио
је да је медицински део Кризног штаба на седници одржаној у уторак инсистирао на
увођењу рестриктивнијих мера, али да су се сви сагласили једино о неопходности
вакцинације.

  

Кон је, гостујући у програму Телевизије К1, рекао да не зна објашњење зашто нису
уведене ковид пропуснице.

  

Наш предлог био је скраћење радног времена до 17 часова за све делатности које нису
есенцијалне. Тиме бисмо добили мали предах, смањио би се број новооболелих, а то
време уз ковид пропуснице требало би искористити за вакцинацију, изјавио је Кон.

  

Тражили смо обавезну вакцинацију за здравствене раднике и запослене у јавним
службама. Молио сам да ме опозову ако им сметам, рекао је Кон, уз оцену да је
одлагање мера погрешно размишљање.

  

Кон је изнео податак да је вакцинисано само 22 одсто особа старих између 18 и 30
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година.

  

Само имунизација омогућава излазак из ситуације која је ванредна, а неретко и
катастрофална, изјавио је Кон.

  

Он је оценио и да је епидемиолошка ситуација „исполитизована до максимума“, уз бројне
опструкције на свим нивоима.

  

Катастрофално је што од 7.000 новооболелих дневно око један одсто умире, рекао је
Кон.

  

Он је изјавио да је међу новооболелима сваки трећи вакцинисан и да су то, углавном,
старије особе.

  

Старији и хронични болесници слабије реагују на вакцину и њима је препоручена трећа,
бустер доза. Ићи ћемо до момента док сви не будемо заражени или сви вакцинисани,
рекао је Кон, уз тврдњу: Онај ко не одабере вакцину – одабрао је вирус.

  

(Фонет)
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