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 Градоначелник Београда Зоран Радојичић изјавио је данас да се ситуација у вези са
ширењем корона вируса мора сагледавати унапред и да се може очекивати да се и
други спортски објекти припреме као привремене болнице, по угледу на сајам.

  

  „Јасно је да очекујемо велики број пацијената и морамо да предвиђамо унапред. Мисим
и плашим се, а не желим, да ће сајам бити недовољан и да ћемо морати спортске објекте
да припремамо и прилагођавамо да могу да приме велики број пацијената“, рекао је
Радојичић за ТВ Хепи.   

Он је нагласио да је правовремено предузимање мера неопходно, наводећи да се у
Италији и Шпанији показало да је кашњење од 10 до 15 дана умногоме повећало
смртност у појединим регијама.

  

„Искуство показује да је самоизолација, смањење контаката, неопходна. Седите кући, не
састајте се са другима“, поручио је Радојичић који је лекар по професији.

  
  

Ни тај верски фанатизам није добар у време епидемије, сигурно да је вера у Бога веома
значајна у свим овим борбама, ја се као верник тога држим, али фанатизам никад није
добар, може да погорша ситуацију и кроз историју се увек тако то и реперкутовало

    

Говорећи о великим страдањима због болести кроз историју, као што су куга, велике
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богиње, шпански грип, навео је да се не дешава нешто ново и неочекивано.

  

„Питање вакцинације је претходних година било актуелизовано, да ли да се људи
вакцинишу или не, и вршила се пропаганда против вакцинације, а показује се колико је
тај популизам опасан“, рекао је Радојичић.

  

Он је рекао да је епидемиологија наука која проучава ранија страдања због болести, и
предвиђа мере.

  

Према његовим речима, врло је значајан податак да је кроз историју, кад год је био
велики верски фанатизам, увек била већа смртност.

  

„Ни тај верски фанатизам није добар у време епидемије, сигурно да је вера у Бога веома
значајна у свим овим борбама, ја се као верник тога држим, али фанатизам никад није
добар, може да погорша ситуацију и кроз историју се увек тако то и реперкутовало“,
рекао је Радојичић.

  

(Бета)
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