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Министар здравља Србије Златибор Лончар изјавио је да је у ковид амбулантама у
Београду ове недеље било 2.150 прегледа, од којих су 865 били први прегледи
пацијената сумњивих на ковид 19, док су остали били контролни прегледи пацијената
који су добили терапију и имали заказане контроле.

  

  

"Ове мере сада спорије дају резултат, али дају резултат и нисмо људима ограничили
право кретања. Зато апелујемо, хајде да издржимо ово, јер опет ако се опустимо и
скинемо маске, онда бисмо опет имали скок бројева", рекао је Лончар за телевизију
Хепи.

  

У току ноћи било је 69 прегледа, рекао је Лончар и навео да је на Бањици било 15
отпуста из болнице, а два пријема, док је из Земунске болнице отпуштено 40 пацијената,
а било је 30 нових пријема.
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У Инфективној клиници је било 188 прегледа за 24 сата, док је у болницима 4.310
пацијената, навео је Лончар, уз напомену да су то бројеви мањи него пре недељу дана.

  

"Вирус је ту са нама и до даљег ћемо живети са њим. Он неће да посустане на било које
услове, зато морају да се носе маске, избегава блиски контакт, прославе, јер то нам је
показало да одатле долази највећи број заражених", поручио је он.

  

Лончар је поновио да се вирус неће променти, биће ту док не дође безбедна вакцина или
лек.

  

"Председник Александар Вучић је државник, прати развој вакцина, неколико их је
направљено, све су у фази тестирања. Прави државник гледа која је најдаље стигла и
када се појави безбедна вакцина за грађане Србије, да будемо међу првима који ће моћи
да је набаве", истакао је Лончар.

  

(Фонет)
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