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Вучић: Кина највише помаже Србији са вакцинама против короне

  

Председник Александар Вучић изјавио је данас, након састанка са кинеском
амбасадорком Чен Бо, да је у претходном периоду направљен огроман помак у сарадњи
Србије и Кине, као и да је у последњих пет година Србија за чак 15 пута увећала извоз у
Кину. Он је истакао и да Кина највише помаже Србији са вакцинама против
коронавируса.

  

Вучић је истакао да је сарадња две земље заснована на принципима искреног
пријатељства, солидарности и поштовања.

  

“И у политичком смислу поштовања територијалног интегритета Србије, односно
политике једне Кине, као и на принципима искреног пријатељства земаља, али и личног
пријатељства које имам, и трудим се да негујем, са кинеским председником којем сам
захвалан на односу према Србији”, рекао је Вучић.
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Он је указао да је Кина данас већ трећи укупни спољно-трговински партнер Србије, што
је, истиче, до пре неку годину било незамисливо.

  

Вучић је подсетио да је синоћ дочекао још 500.000 кинеских вакцина на аеродрому, те
истакао да је Србија још пре годину дана, када је избила епидемија короне и у нашој
земљи, имала велику подршку Кине, која јој је допремила опрему, респираторе, али и
људе који су направили две лабораторије.

  

“И данас нам највише помажу са вакцинама”, нагласио је Вучић. Зато је замолио кинеску
амбасадорку да пренесе изразе његове најдубље захвалности председнику Кине и да му
каже да се “једна мала земља и њен председник поносе том сарадњом и истичу то на
сваком месту”.

  

Вучић је додао да је сада на нама да убрзамо вакцинацију, јер вакцина има довољно.

  

“Имамо сада и различите мутације и нове врсте, и од пресудног је значаја да што више
људи вакцинишемо и ревакцинишемо”, рекао је Вучић.

  

Вучић апеловао на грађане да поштују мере и да се вакцинишу

  

Председник Србије Александар Вучић апеловао је данас на грађане да се вакцинишу и
буду дисциплинованији, јер сваки дан закључавања државу кошта 190 милиона евра.

  

Вучић је, на заједничкој конференцији за штампу са кинеском амбасадорком Чен Бо,
казао да Србија не зна да ли ће као Кина моћи ове године да оствари привредни раст од
шест одсто.

  

Казао је да један дан закључавања као мера борбе против ширења пандемије, кошта око
190 милиона евра, што су велике паре И због чега се држава трудила да не иде са
најтежим мерама како би могла економију да развија.
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“Нико не пита колики су трошкови за лекаре и болнице. Замолио бих све грађане да
помогну и да иду на вакцинисање, да буду мало дисциплинованији”, рекао је он.

  

Такође је најавио да ће засигурно физички радови на изградњи метроа почети пре краја
ове године.

  

Вучић: Долази време да се и ја вакцинишем

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ускоро долази време да се и он
вакцинише против коронавируса.

  

Вучић је на заједничкој конференцији за новинаре с кинеском амбасадорком у Србији
Чен Бо, поновио данас да ће се вакцинисати вакцином коју му кажу да узме.

  

„Ја сам желео кинеску, али коју год да ми кажу, ја ћу да се вакцинишем“, рекао је Вучић.

  

Он је апеловао на грађане да се вакцинишу, ревакцинишу и да воде рачуна после
вакцинације.

  

Вучић је казао да не може да осуђује младе људе који желе да излазе и да се окупљају,
али је истакао и да се мора водити рачуна посебно о најстаријим градјанима јер су они
највеће жртве вируса корона.

  

Он је рекао да је већ трећи дан епидемиолошка крива прилично заравњена и навео да је
јутрос у 8.00 била иста као јуче, а у 10.00 доста слична.
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„Слични су бројеви, ако бисмо успели наредна два – три дана, закључно са средом, да то
заравнимо онда ће почети да пада“, указао је Вучић.

    

(Танјуг)
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