
У последња 24 сата у Србији званично је регистровано 386 нових случајева коронавируса, преминуле су четири особе, на респираторима је осам пацијената
понедељак, 02 август 2021 16:11

Према званичним подацима, у последња 24 сата преминуле су четири особе од
последица коронавируса у Србији, па је укупан број жртава 7.122, објављено је на сајту
Министарства здравља цовид19.рс.

  

  

Од последњег пресека стања у Србији, на коронавирус тестирано је 9.275 особа, од
којих је 386 било позитивно. На респираторима је осам пацијената.Укупно су
хоспитализоване 452 особе.

  

У Србији је од почетка епидемије званично потврђено 722.607 случајева инфекције.

  

Проценат смртности је 0,99 одсто.
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До 15 часова 2. августа 2021. у Србији је тестирано укупно 4.686.746 особа која је
испуњавала критеријуме дефиниције случаја.

  

Коронавирус у бројкама: Најзначајнији подаци о епидемији ковид-19 у Србији

  

Епидемија коронавируса у Србији проглашена је 19. марта 2020. године, тринаест дана
након што је откривен први случај заразе у нашој земљи, док је прва жртва смртоносног
вируса регистрована 20. марта.

  

У наставку текста можете погледати и остале најзначајније статистичке податке у вези
са епидемијом цовид-19 у Србији.

  

Тестирани:

  

Највише тестираних у једном дану: 22.837 (1. децембар)
  Укупан број тестираних од почетка епидемије: 4.686.746 (закључно са 2. августом)
  Просечан број тестираних на дневном нивоу: 9.118 (закључно са 12 августом)

  

Заражени:

  

Први случај коронавируса у Србији: 6. март 2020.
  Укупан број потврђених случајева од почетка епидемије: 722.607 (закључно са 2.
августом)
  Највећи број новооболелих на дневном нивоу: 7.999 (1. децембар)
  Проценат заражених у односу на број тестираних од почетка епидемије: 15,42 одсто (
2. август)

  

Хоспитализовани:
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Највећи број хоспитализованих особа: 9.731 (27. децембар)
  Тренутно хоспитализованих особа: 452 (2. август)

  

Пацијенти на респиратору:

  

Највише пацијената на респиратору: 353 (18. децембар)
  Тренутно пацијената на респиратору: 8 (2. август)

  

Преминули:

  

Први смртни случај: 20. март 2020.
  Укупан број преминулих од почетка епидемије: 7.122 (закључно са 2. августом)
  Проценат преминулих у односу на број заражених од почетка епидемије: 0,99 одсто (2.
август)
  Највећи број преминулих у једном дану: 69 (4. децембар)

  

(Н1)
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