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 БЕОГРАД - Председник Александар Вучић изјавио је вечерас да је данас најтежи дан
за Европу после Другог светског рата, да ни Србија неће бити у завидној ситуацији
наредних недеља када је реч о ситуацији са вирусом корона, те да ће у наредних два
или три дана кренути обимније тестирање.

  Вучић је пренео да је од 528 оболелих од Ковида 19, у Србији осам особа преминуло,
док су 302 особе хоспитализоване, а број отпуштених из болница - 42.   

Просек година преминулих је око 66, хоспитализованих нижи, додао је Вучић.

  

Он је подвукао да је данас вероватно најтежи дан за Европу после Другог светског рата
- у Италији је у једном дану преминуло 969 људи, у Шпанији 769, у Француској укупно
близу 2.000…

  

"Ово сам рекао због тога што по бројевима које видите ни ми нећемо бити у завидној
ситуацији у недељама које долазе", рекао је Вучић.

  

Председник је поручио да у наредна два - три данас креће обимније тестирање.

 1 / 7



Александар Вучић: Приближавамо се дану када ћемо имати и до 30 мртвих дневно; У наредна два-три дана неће бити затварање градова; У недељу економске мере, не размишљамо о смањењу плата и пензија
субота, 28 март 2020 00:12

  

"А, болнице су нам све пуније", констатовао је Вучић.

  

"Мораћемо да узмемо Халу спортова или Пионир", рекао је.

  

Према речима председника ускоро ће нам стизати 200 и више људи у болнице.

  

"Ми ту не можемо много да урадимо, сем да молимо народ да остаје у кућама",
објашњава.

  

Председник наводи да за респираторе више није гаранција ни да су плаћени, јер се
продају онима који након потврђеног договора понуде вишу цену.Ипак, у наредних 10 до
12 дана чекују се нове испоруке респиратора у Србију.

  

"Сваки респиратор може да спаси 3 или 4 живота", рекао је Вучић.

  

На оптужбе Црне Горе да је Србија отела три респиратора Вучић каже:

  

"Нисмо никоме отели респираторе, али спремни смо да поклонимо три респиратора, не
морају да плате", објашњава.

  

Поред тога, председник наводи да је обавеза Србије да помогне и људима на КиМ.

  

Најтежа обавеза је, ипак, Република Српска.
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"Тражили су и основна средства за рад, видећемо да помогнемо", каже и објашњава да
ће Републици Српској бити послато 6 од 27 тражених врста лекова.

  

Неће бити тежих мера и затварања градова, али приближавамо се дану када ћемо
имати и до 30 мртвих дневно.

  

У геронтолошке центре није ушла корона, наводи председник као добру вест и наводи
да је то уништило Италију и Шпанију.

  

Најпогођенији су и даље они са хроничним болестима и старији.

  

"Моја молба грађанима Србије је да не излазе из куће, то ћу безброј пута да поновим, то
је једини начин да сачувате себе и своје бижње", поновио је председник.

  

"Да нисмо обновили Земунску болницу и Дргаишу Мишвић сада би били на коленима",
објашњава и додаје:
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"Све што је могло да нас погоди да буде лоше - погодило нас је".

  

"Очекујемо да капацитети буду 7.000 тестова"

  

"Налазимо се у сред борбе са коронавирусом, чекају нас две кључне критичне недеље",
каже премијерка Ана Брнабић.

  

Она наводи да мере забрање кретања старијима од 65 година у урбаним, и од 70 у
руралним срединама даје резултате.

  

"Сви контакти морају бити сведени на асполутни минимум", објашњава премијерка како је
потребно да се сви грађани понашају у наредним недељама.

  

Премијерка наводи да не не уводе додатне мере, али је правац офанзива прови вируса.
Како наводи. сада улазимо у борбу на три начина, а пре свега много масовније
тестирање.

  

"Ми смо донели одлуку да Трорлак није једина, већ ће и остале лабораторије бити
референтне лабораторије за тестирање. Зато смо у последњих 48 сати пустили
Институт за јавно здравље Ниш и Клинички центар Србије", каже.

  

Од сутра 2500. а очекује се да се да капацитети буду 7000 тестова и много више брзих
тестова у наредном периоду, "Сајам од сутра у 8 часова почиње да прима пацијенте",
наводи као други вид борбе.

  

Трећи вид борбе је пооштрена казнена политика. "У притвору је 112 особа", каже.

  

"У недељу економске мере, не размишљамо о смањењу плата и пензија"
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Београд -- Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће у недељу да представе
програм економских мера, као и да Србија не размишља о смањењу плата и пензија.

  

Како је рекао, у недељу ће представити економске мере,начин, технику и технологију
финансирања.

  

"Мислим да смо направили озбиљан програм као и 2014. године. Нисмо јурили да се
додворавамо народу већ смо донели озбиљне мере да Србија може брже од других да
изађе из проблема", рекао је он на конференцији за медије са премијерком Аном
Брнабић

  

Додао је да Србија "не размишља о смањењу плата и пензија, а да сви у региону то
раде".

  

Очекујемо још неколико стотина респиратора за десетак дана

  

Очекујемо да још неколико стотина респиратора буде допремљено у Србију у наредних
10 до 12 дана, рекао је председник Србије Александар Вучић.

  

Каже и да је широм Србије већ распоређено 135 транспортних респиратора.

  

Вучић је казао да је на светском тржишту веома тешко доћи до медицинске опреме.

  

"Синоћ смо добили 120.000 епидемиолошких маски које се сада деле здравственим
установама широм Србије, а стиже нам и 15 милиона епидемилошких маски у наредних
три дана, а већ сутра 3,5 милиона", рекао је Вучић.
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Постарали смо се да све добијемо, а то немају ни Њујорк нити многи европски центри.

  

"Што се респиратора тиче то нисам видео у животу, у току је општа отимачина на
светском тржишту респиратора, не вреди ни уговор ни када платите унапред, јер неће
да потписују уговоре са пеналима, па продају за већу цену а вама врате паре", рекао је
Вучић.

  

Вучић каже да имамо значајно више клиничких респиратора, као и да је скоро свако
место добило транспортне респираторе, како нам пацијенти не би умирали док дођу у
веће здравствене центре.

  

Додаје да транспортни респиратор може да послужи као клинички три дана.

  

"Ми смо заједно много машина набавили, али још много их чекамо. Синоћ у авиону који је
дошао било је 70 клиничких респиратора, то смо расподелили, 20 Нишу, 10 Крагујевцу и
10 Земунској болници, а 10 смо оставили на чекање да можемо да дамо неким другим
градовима", рекао је Вучић.

  

Каже да респиратори могу да спасе многе животе и да проблем са њима имају и Њујорк
и Немачка и други градови.

  

"Срећом ми имамо пријатељске односе са Кином па имамо прироритет", додао је Вучић.

  

Др Стевановић упозорава: Не чекајте да прође, верујте ми да неће

  

На конференцији за медије директор Инфектолошке клинике у Београду апеловао је на
грађане да се јаве надлежним службама када примете симптоме вируса.
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  "Немојте чекати 3, 5, 7, 10 дана да прође само од себе. верујте ми да неће, доћи ћете сатежом клиничком сликом", објашњава др Горан Стевановић.  "Ово је борба свих нас", наводи директор Инфектолошке клинике у Београду др ГоранСтевновић.  Он наводи да су нам неопходне привремене болнице, јер такви капацитети у здравствуне постоје нигде у свету.  (Агенције)  
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