
Зоран Радовановић: Нису то „џепови“, него нова жаришта, али сигурно неће бити пооштравање мера пре 21. јуна; Декретом и административном одлуком за један дан оздравило 4.125 пацијената
субота, 06 јун 2020 23:54

Подаци о броју излечених од коронавируса за само 24 сата доживели су невероватну
трансформацију. За једна дан оздравило је 4.125 пацијената. Епидемиолог Зоран
Радовановић за Нова.рс да је реч о нелогичности коју је тешко бранити, у шали каже да
су ти људи оздравили "декретом и административном одлуком".

  

  

Званични подаци које објавље Министараво здравља показују да је према јучерашњој
статистици јуче била излечена 6.391 особа, а данас их је 11.056.

  

На питање Нова.рс да ли таква одлука може да има везе са могућношчу уласка наших
држављана у Црну Гору, Радовановић оцењује да Црногорци нису “луди” али је ипак
свестан и тога да су нашим комшијама потребни туристи.

  

“Нису Црногорци луди, знају они шта се дешава и јасно им је колико имамо
новооткривених. Нису то џепови, то су нова жаришта. Ипак и Црногорци су економски у
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чабру, морају да доводе туристе, макар и Србе. Ипак, олабавиће они, само чекају још
мало да се код нас поправи ситуација”, примећује Радовановић.

  

На подсећање да је Северна Македонија вратила полицијски час и питање постоји ли
могућност пооштравања мера и у Србији, с обзиром на то да је јуче било 96
новозаражених, а данас их је 74.

  

"Неће пре 21. јуна да се пооштравају мере, може после 22. да се нешто затеже", повезује
Радовановић епидемиолошку ситуацију и мере са предстојећим изборима.

  

“Сувише смо се опустили, али ипак не треба кривити грађане за то, јер су добијали
контрадикторне поруке из званичних извора, штаб их је тако информисао. Кад изађу са
тог Кризног штаба свака вашка обашка и народ су збунили контрадикторним порукама и
недостатком јединственог става”, каже Радовановић и понавља да епидемија није само
медицински, већ је и социолошки и политички феномен.

  

Радовановић је, ипак, оптимиста и констатује да нам топлије време иде на руку, па би
епидемиолошка ситуација требало да буде повољнија уколико не буде озбиљнијих
пропуста.

  

(Нова.рс)
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