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 Епидемиолог Предраг Кон изјавио је да од следеће недеље примарна здравствена
заштита "преузима тежиште борбе" против коронавируса, јер ће се већина пацијената с
лакшим симптомима тестирати у такозваним "Ковид амбулантама".

  

  "Успећемо да откривамо лакше оболеле и да их што пре изолујемо. То је тежишни
задатак у наредном периоду, уз оно да останемо код куће и спречимо даље ширење
вируса", казао је Кон на конференцији за новинаре у Влади Србије.   

Казао је и да се "јасно види да смо у петој недељи".

  

"Након јучерашњег предаха имамо значајан број од 284 позитивних и седам умрлих, што
указује да се налазимо у узлету епидемије и убрзаном преношењу које јесмо очекивали,
али јасно нам даје до знања да је неопходно да се што чвршће придржавамо оних мера
које смо до сада донели и да смањимо контакте што је могуће више, јер другог излаза
немамо", нагласио је Кон.

  

Заменица директорке Инстутута "Батут" Дарија Кисић Тепавчевић рекла је да Србија
сада има капацитете да тестира до 1.000 људи дневно, али да за тим нема потребе.

  

Дарија Кисић Тапавчевић: Заражени из владе Србије имају једнак третман као и
сви остали
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На питање о зараженима из Владе Србије заменица директора Института за јавно
здравље "Милан Јовановић Батут" Дарија Кисић Тепавчевић је потврдила ту
информацију, али није желела да износи детаље о појединцима. Рекла је да сви
заражени имају једнак третман

  

- Болест не познаје границе. Оболевају сви они који су били изложени. Не желим да
наводим податке о појединцима. Да имамо заражене у одређеним министарствима, али
о томе даље не желимо да износимо детаље. Морамо да будемо свесни да је највећи
степен неге имају сви – рекла је Кисић.

  

Кисић је додала да епидемиолошка ситуација у појединим здравественим установама у
Србији, рекла је да се прати стање из часа у час.

  

- У Ваљеву је 11 здравдствних радника позитивно, и 180 особа се налази у изолацији. За
сада пратиом стање. У Ћуприји 40 здравствених радника је позвитивно, 7 је
хоспитализовано. Свуда је могуће организовати несметани рад служби – рекла је она.

  

- Радимо оно како смо планирали, по индикацијама које су проширење. Нема тестирања
на лични захтев, већ само на процену лекара – рекла је она, истичући да су индикације
те које одређују да ли је пацијент за тестирање.

  

(Агенције)
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