
Александар Вучић: Коронавирус има слабије симптоме од грипа и није стигао у Србију, ја сам се накашљао због лекова за притисак; Американци и Европљани имаће усаглашене ставове о Косову
четвртак, 27 фебруар 2020 17:44

 Председник Србије изјавио је да је присутно пуно безразложног страха, панике и лажи
у вези са короном, иако тај вирус има слабије симптоме од обичног грипа.

  

  "Када је код нас била вариола вера није било толико страха, панике и лажи него што је
данас за нешто што има симптоме слабије од грипа. Да се не врше тестови, не би се ни
знало од чега су ти људи умрли, пошто би се мислило да је то од грипа или кијавице код
људи са нарушеним имунитетом и оштећеног здравља", рекао је.   

Каже да није видео никад толико страха код људи и да се више плаше од короне него од
куге или вариоле вере.

  

Осврнуо се претходно на добацивање појединих новинара, када се закашљао за
говорницом, рекавши да "коронавирус није стигао у Србију", како су то казали.

  

"Чак и у шали то немојте говорити. Није стигао коронавирус, ово је мени од лекова за
притисак, који изазивају кашаљ", рекао је он. Вучић је казао да то каже зато што и такве
ствари могу да разоре економски систем додајући да смо, на пример, изгубили само због
косовских стакси 0,4 одсто раста БДП-а.

  

Американци и Европљани ће имати усаглашене ставове по питању Косова
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Београд -- Председник Србије Александар Вучић истакао је данас да ће око решења
косовског питања бити усаглашени ставови западних савезника.

  

Он је додао да не зна у којој ће форми они бити саопштени.

  

"Да ли ће се прво појавити Американци или Европљани је небитно, ставови ће бити
усаглашени", поручио је он.

  

Вучић је одговарајући на питање новинара када очекује да ће бити предложен план
"Ахтисари плус, плус", рекао да се стално поставља такво питање, али да оно није
суштинско, већ је питање форме.

  

Негде се некоме око тога жури, рекао је, а негде постоји жеља да се успори.

  

"Не знам када ће. Можда за три месеца или три године. Свеједно ће се догодити",
нагласио је он.

  

(Танјуг)
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