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Цена ПЦР теста спуштена је са девет на шест хиљада динара, а цена антигенског са
3.500 на 1.800 динара, потврдио је, након седнице Кризног штаба, Покрајински секретар
за здравство Зоран Гојковић.

  

  

Гојковић је изјавио, након седнице Кризног штаба, да је број грађана позитивних на
корона вирус све већи и већи, епидемијска ситуација изразито је тешка и ванредна.
Апеловао је на поштовање постојећих мера, које остају на снази.

  

На основу истраживања у свету и увида домаћих стручњака, донета је одлука да је за
примање треће дозе вакцине довољно да прође три месеца од примања друге.
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Скраћује се време изолације за заражене са десет на седам дана, навео је Гојковић.

  

Свима који желе да се тестирају на сопствени захтев биће смањена цена ПЦР теста са
девет на шест хиљада динара, а цена антигенског са 3.500 на 1.800 динара.

  

Гојковић је рекао да за сада нема научних потврда да је потребно давати четврту дозу
вакцине против корона вируса.

  

Дејство вакцина је много мање на нове сојеве, него на сојеве који су били на почетку,
указао је он.

  

Основци у Војводини у клупама

  

Гојковић је изјавио је данас да је на седници Кризног штаба за сузбијање епидемије
корона вируса разговарано о почетку школске године после зимског распуста, и да је за
сада донета одлука која се односи на ученике у Војводини.

  

Он је подсетио да су основне школе у Војводини кренуле од понедељка, а да ће
средњошколци кренути на комбиновану наставу од следеће недеље.

  

Према његовим речима, о настави у централној Србији ће се у наредни уторак одржати
„додатне консултације“, али је највероватније да ће се користити исти модел наставе као
у Војводини.

  

Гојковић је оценио да је проблематично то што је на територији целе Србије регистрован
и грип, поред омикрон соја корона вируса „који доминира“.

  

Кризни штаб разматрао је погоршање епидемиолошке ситуације у земљи претходних
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дана.

  

Због ширења омикрон соја корона вируса који се сматра заразнијим, испред ковид
амбуланти последњих дана чека се више сати на преглед.

  

Заменик градоначелника Београда Горан Весић раније је изјавио да ће он као
представник главног града бити против увођења мера које би штетиле привреди.

  

Скраћено време између друге и треће дозе

  

Покрајински секретар изјавио је и да је одлучено да у Србији на даље, измедју друге и
треће дозе вакцине, може да прође три месеца.

  

"Дакле, бустер ће моћи да буде примљен након три месеца од друге дозе. Скраћује нам
се и време периода изолације, раније је било 10 дана, сада ће бити 7 дана, то је важно
због враћања у редовне радне задатке", рекао је Гојковић.

  

(Агенције)

  

 3 / 3


