
Верица Јовановић: Очекујем да ће у Србији пре јуна бити вакцинисано око три милиона људи 
понедељак, 22 фебруар 2021 12:20

 Директорка Института "Батут" Верица Јовановић је рекла да је последњих дана,
нарочито током претходне недеље, дошло до пораста броја позитивних случајева, у
односу на укупан број тестираних.

  

„С обзиром да је викенд био у питању, а познато је да се викендом мањи број људи
обрати лекару због тестирања, у овом тренутку имамо податак да је свака четврта особа
која се тестирала позитивна. Међутим, анализирајући податке појединачних
лабораторија, видимо да је тај проценат и удео позитивних расте, што није добар
податак“, рекла је Верица Јовановић за РТС.

  

Додала је да то није једини параметар који показује тежину епидемијске ситуације, која
се свакодневно прати, већ се прати и стање у болницама и број првих прегледа у ковид
амбулантама.

  

„Број првих прегледа у амбулантама расте. Такође, број хоспитализованих пацијената,
који прелази 3.500, такође је значајан. Он је у порасту. Имамо велики број пацијената на
респираторима. Епидемиолошка ситуација која се оцењује на основу свих наведених
параметара је под контролом, али се прати и упозорава да мере треба да буду што
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интензивније“, навела је Верица Јовановић.

  

Већи број пацијената у болницама у Батајници и Крушевцу

  

Јовановић је навела да две специјализоване болнице у Батајници и Крушевцу у овом
тренутку поново имају већи број пацијената и да је потребно пратити тежину клиничке
слике пацијената који се примају у ковид болнице.

  

Говорећи о пооштравању мера, Верица Јовановић је апеловала да свако од нас примени
личне заштитне мере.

  

„Маске су саставни део нашег понашања и нашег начина заштите од преноса. Још је
вирус присутан у заједници. Нарочито се испољава после одређених окупљања, после
непоштовања мера“, рекла је она.

  

Како је навела, из Института „Батут“ апелују да се вакцинација спроводи што више и
интензивније.

  

„Овај пример који имамо у нашој земљи је велика добробит. Пре свега, то је мера и начин
да идемо ка циљу, ка контроли ширења инфекције“, навела је Верица Јовановић.

  

„Вакцинација нас води ка контроли ковида 19″“

  

Директорка Батута је навела да је преко 1.200.000 грађана вакцинисано и да је то веома
позитиван податак и мера која нас води ка контроли ковида 19.

  

„Више од 400.000 грађана је примило обе дозе. Дакле, свака особа треба да прими две
дозе вакцине. Прва и друга доза и 15 дана после тога дају један оптимизам у смислу
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заштите свих нас“, нагласила је директорка Института „Батут“.

  

Јовановић је додала да ће за петнаестак дана око 500.000 људи имати солидну заштиту
која ће допринети да се контрола инфекције постигне.

  

Нагласила је да су очекивали да ће око три милиона људи бити вакцинисано до краја
јуна, али да се према тренутним подацима о броју вакцинисаних може очекивати да се
тај број брже оствари.

  

„Захваљујући расположивости различитих вакцина и статусу Србије, када је имунизација
у питању, не само у региону, већ и у Европи и свету, ми полако идемо ка једној
ефикасној контроли ковида 19“, казала је Јовановићева и још једном апеловала на
грађане да се вакцинишу.

  

(РТС)
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