
Александар Вучић: Заражено десетине војника; Само смо се ми и Румунија суочили са толиким бројем придошлица из иностранства; Молим људе да се спреме да за Васкрс нема окупљања
недеља, 05 април 2020 12:39

 Председник Србије Александар Вучић налази се у посети медицинског магацина у
Крњешевцима код Пазове.

  

Вучић је рекао да су десетине војника из прве бригаде заражене и да су то они војници
који су организовали карантин у Моровићу и на Палићу. Он је истакао да су претрпели
велики ударац и да им је захвалан на томе.

  

Вучић је истака да је тешка ноћ за нама и да ће лекари дати податке на конференцији за
новинаре.

  

Стиже још опреме из Кине

  

Председник Вучић најавио је да ће за неколико дана у Србију стићи још медицинске
опреме из Кине, наводећи да у свету влада "туча" за опрему за борбу против корона
вируса из те земље.

 1 / 4



Александар Вучић: Заражено десетине војника; Само смо се ми и Румунија суочили са толиким бројем придошлица из иностранства; Молим људе да се спреме да за Васкрс нема окупљања
недеља, 05 април 2020 12:39

  

"Туча је за милион маски, а шта је милион маски...", рекао је Вучић новинарима приликом
обиласка складишта медицинске опреме у Старој Пазови.

  

Он је навео да је Србија успела да увезе више од 30 милиона хируршких маски и 15
милиона епидемиолошких маски.

  

"Можете да мислите за велике земље. Француска наручује милијарду маски, а како да их
набави? Све велике земље са фантастичним здравственим системима и неупоредиво
снажнијом економијом не могу да изађу на крај. Од Њујорка, Милана, Мадрида, сви имају
проблеме", рекао је Вучић.

  

Он је навео да је у САД забележено 8.500 смртних случајева, у Француској такође, у
Ирану 1.700, у Шведској пре неки дан 70, а сада 400 смртних случајева.

  

 Додао је да смо само ми и Румунија суочили са толиким бројем придошлица из
иностранства.

  

"Само ми и Румуни смо у окружењу имали овакав прилив људи из иностранства. Све су
то добри људи, нису они криви што су се нашли у жаришту, али имали смо све фаталне
последице од оних који су дошли из Милана, Лугана", рекао је.

  

Тешка ноћ је за нама,биће и тежих

  

Председник Александар Вучић саопштио је да је ноћ за нама била тешка и упозорио да
ће бити и још тежих у будућности.

  

"Нећу да износим званичне податке, то ће урадити лекари у 15.00 сати, али била је
тешка ноћ иза нас. Биће много тежих", рекао је Вучић новинарима у Старој Пазови где је
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обишао магацин са медицинском опремом.

  

Вучић је поручио да ће се резултати поштовања мера видети и да жели да ободри људе
тиме што ћемо, каже, дочекати тренутак који није далеко, у којем ћемо моћи са поносом
да гледамо на нашу дисциплину, одговорност и озбиљност.

  

 "Предаја никада није била и неће бити опција. Србја ће наставити да се бори и да
побеђује", рекао је Вучић.

  

Следеће две недеље одредиће нашу судбину 

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће следеће две недеље у борби
против коронавируса одредити нашу судбину.

  

"Ја бих рекао три недеље, али следеће две одредиће нашу субину. У то нема сумње",
рекао је он

  

Истакао је да је од тренутка избијања кризе у Србију стигло 573 стигло, а да имамо
плаћених још 1.000.

  

"Знате када Америка наручи 30.000 респиратора, онда је туча за њих. Ником паре нису
важне, само да их набавите", рекао је он.
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  Он је рекао да је Србија успела да набави респираторе зато што смо "сналажљиви иреаговали на време".  Вучић је изјавио да је деведесет одсто људи одговорно, а да преосталих десет стварапроблеме.  "Идемо ми у парк, на Фрушку гору на роштиљ, није битно колико ћу људи заразити",рекао је он.  "Нико није луд да жели да мучи људе, ма шта они мислили о мени и другима. После ћемоимати борбу за очување радних места и економије", рекао је Вучић.  Говорио је и о свом здравственом стању које га је спречило да присуствујепредстављању нових економских мера прошле недеље.  "Нисам човек који је нарочито здрав. Томе би се обрадовали ови што хоће даговоре о менталном здрављу. Што се тога тиче, сасвим је у реду, а што се овогдругог тиче имам уобичајне проблеме са којима ћу да се изборим", изјавио је Вучић.    Молим људе да се спреме да за Ускрс католички и Васкрс нема окупљања    Он је истакао да не жели да се "сакрије у мишју рупу" и да покаже народу да је сањим и када је тешко.  "Молим људе да се спреме да за Ускрс католички и Васкрс нема окупљања", рекао је они подсетио да је и Меркелова у Немачкој донела сличну одлуку.  Рекао је и да не очекује велики број наших држављана који се враћају из иностранства.  "Мали број људи тренутно стиже из иностранства, Неки тек сад добијају отказ на послу,неки виде да неће скоро да се врате на посао, па желе да се врате у отаџбину.Очекујемо још највише до 10.000 повратника", рекао је он.  "Идем сутра у Нови Пазар"  Вучић је говорио и о новонасталој ситуацији у Новом Пазару где је дошло до наглогувећања броја заражених.  "Нови Пазар је место где заједно живе Бошњаци и Срби, Бошњаци у већини. То је местољуди без страха, који мисле да могу све да издрже. Моја молба је да се придржавајупрописаних мера", рекао је он.  Упитан да ли тренутна ситуација у том граду захтева строжу полицијску контролу, Вучићје одговорио одрично.  "Колико је нама полицајаца потребно да бисмо то урадили, Нови Пазар још увек нијетолико жариште, али прети да буде", рекао је он.  Вучић је говорио и о сутрашњој посети том граду.  "Уколико се будем добро осећао идем сутра у Пазар, можда и Ћуприју. Сутра ипрекосутра Ниш и Ваљево. Циљ ми је да обиђем жаришта", рекао је он.  Србија да сачува људе из иностранства, вратили смо 22 хиљаде радника на посао  Београд -- Предедник Србије Александар Вучић изјавио је да ће се Србија трудити дасачува људе који су дошли из иностранства.  "Нама остаје да се надамо да после свега будемо успешнији у економској политици и дадобар део тих људи сачувамо овде јер ће се смањивати драстично плате у Европи, даизаберу Србију и своју енергију и знање оставе у Србији", рекао је Вучић приликомобиласка магацина медицинске опреме у Крњешевцима код Старе Пазове.  Рекао је да је поносан што је Србија успела да продавнице буду најбоље снабдевене ида имамо добру покривеност заштитном опремом.  Рекао је да је Србија до сада набавила 30 милиона маски, да има купљених преко 50милиона, али да не зна " како да их довучемо".  "Епидемиолошких смо довукли 13 милиона", рекао је Вучић, а заштитних рукавица, какоје рекао, 12 милиона.  Говорећи о набавци респиратора, рекао је да проблеме имају и земље са много моћнијимекономијама и да "не могу да изађу на крај".  Магацин су са председником Србије обишли и министар финансија Синиша Мали идиректор БИА Братислав ГашИћ.  "Успели смо да вратимо 21, 22 хиљаде радника на посао после најаве мера"  Вучић је навео да је око 21-22 хиљаде радника враћено на посао после најаве мера.  "Свуда у свету смањују плате и пензије, а ми о томе ни не говоримо. Негде око 21-22хиљаде радника смо успели да вратимо на посао након првих мера послодаваца и најавенаших мера", рекао је он за телевизију Прва.  Рекао је да је стање у буџету Србије боље него код многих других, што потврђују иагенције ЈП Морган и Фич. Оценио је да је проблем што је прихода све мање, јер никоништа не ради, сем стратешких произвођача. Навео је и да ће Србија пре изаћи из кризенего неки који су много већи.  "Имамо компаративну предност јер је наша привреда боље диверзификована, не зависисамо од туризма и пољопривреде. Лакше ћемо издржати него они којима је туризам 25одсто", рекао је он.  Како је навео, уз све мере, стабилност јавних финансија, монетарне мере, можемо дарачунамо на брз опоравак. .  (Агенције)  
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