
Зоран Радовановић: Необјашњиво због чега је Кризни штаб до сад био толико пасиван, мере које су биле на снази током викенда су смешне
понедељак, 08 март 2021 19:18

 Мере које су биле на снази током викенда су смешне, оне служе само да се премости
време до наредне седнице Кризног штаба, каже за Нова.рс епидемиолог Зоран
Радовановић. Подсећа да је удружење Уједињени против ковида, чији је члан, објавило
списак мера које би требало сада да буду на снази, да су оне радикалне и морале би да
трају најмање две недеље.

  Током претходног викенда, почевши од суботе у 12 сати до понедељка у 6 сати ујутру,
могле су да раде само продавнице прехрамбене робе, апотеке и бензинске пумпе.   

У ски центрима угоститељски објекти нису радили током целог викенда, док су од
установа културе, радила само позоришта.

  

На питање какав ефекат можемо да очекујемо од тих мера, професор Радовановић
одговора –  готово никакав.

  

“То је смешно. Тако парцијалне и краткорочне мере служе само да се одлука одложи за
два, три дана – до наредне седнице, док се опет не погоде и договоре шта ће.
Епидемиолошки гледано то нема никаквог смисла”, каже Радовановић.
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Подсећа да су Уједињени против ковида, чији је члан, написали шта би требало урадити.

  

Ово удружење је и пре последње седнице Кризног штаба упозорило да се Србија
налази у врло неповољној епидемиолошкој ситуацији и да би морале да се примене мере
затварања.

  

“То што би сад требало да буде на снази су радикалне мере мере. А да би оне дале
ефекат, морале би да трају најамање 14 дана” изричит је професор.

  

Каже да је необјашњиво због чега је Кризни штаб до сад био толико пасиван.

  

“Јасно је да су код другог таласа мере изостале због избора, али је необјшањиво што су
у току трећег таласа биле скоро никакве. Мере су биле благе и кад смо имали 8.000
оболелих дневно, а сада имамо око 4.000”, подсећа.

  

Поручује да се “пожар не гаси сад кад се овако разбуктао”.

  

“О томе је требало размишљати у октобру. Онда бисмо имали много мање оболелих и
умрлих”, поручује епидемиолог.

  

Уједињени против ковида предлажу следећи пакет мера:

  

– обустављање свих скупова и догађаја,

  

– потпуна обуставу рада угоститељских објеката (дозвољена достава на кућну адресу),

  

 2 / 3



Зоран Радовановић: Необјашњиво због чега је Кризни штаб до сад био толико пасиван, мере које су биле на снази током викенда су смешне
понедељак, 08 март 2021 19:18

– обустава свих спортских и културних дешавања,

  

– дозвољен рад само прехрамбеним продавницама,

  

– рад од куће,

  

– на отвореном кретање у групама од двоје (не рачунајући децу испод 12 година),

  

– кућне посете само ургентне природе,

  

– рад вртића и нижих разреда као опција за родитеље есенцијалних професија, остало
образовање онлајн,

  

– градски превоз само за есенцијална и неодложна путовања, лимитиран само на седећа
места.

  

(Нова.рс)
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