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 БЕОГРАД - Имунолог и члан Кризног штаба за сузбијање заразне болести ковид-19
Срђа Јанковић изјавио је данас да је то што има мање хоспитализованих него раније,
иако је много новозаражених, ефекат вакцине, али да то није довољно и да не можемо
да се опустимо.

  

"Много је хоспитализованих и животно угрожених, а захваљујући томе што је мало више
од половине вакцинисаних грађана имамо другачији однос броја заражених и тешку
слику. Вакцина и кад не заштити потпуно од симптома, штити од тежих последица
болести, мање су шансе да вакцинисани премине", рекао је Јанковић за РТС.

  

  

Сматра и да се проблеми са спровођењем мера највише виде у градском превозу, где
постоји ризик од преношења заразе.

  

"Нисмо у могућности да се аутобуси пуне до трећине и половине капацитета. Тако да је
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маска уз вакцину остала главно средство заштите и зато не би требало да буде разумног
разлога да неко не носи маску, најављене су строже инспекције, али са контролом треба
апеловати и на свест", поручио је Јанковић.

  

Када је реч о ковид пропусницама, Јанковић је казао да одлука још није донета, али
сматра да би то било најправичније и најефикасније решење.

  

"Неки сматрају да то крши људска права, али зависи о чему тачно говоримо. Мислимо на
то да за неко окупљање, где је забава, што није насушна потребна, да је потребно да би
се обезбедила сигурност оних који су ту, да се том месту приступа или са доказом о
вакцини, негативним тестом на ковид, или да је прележао болест", истакао је Јанковић и
додао да су тако људска права испоштована.

  

"Ако је неко одбио вакцину, што је легитимно, сматрам да је правичан баланс за заштиту
остатка заједнице, да на други начин заштити ту исту заједницу", рекао је Јанковић
додајући да би се то односило на ресторане, кафиће, ноћне клубове.
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