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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је свакодневно у контакту са
лекарима и да када буде постајала било каква сумња да је заражен биће тестиран на
коронавирус. Он је рекао да је одговоран и слуша лекаре.

  

  

Одговарајући на питање новинара Н1, Вучић је рекао да је сматрао да је важно да
обавести људе да је његов син Данило заражен и да се сада нада да ће дочекати да
"оде на Сајам", а после тога кући.

  

Вучић је новинару Н1 поручуо да не брине лицемерно о његовом здрављу, кад ни не зна
да ли је имао ризичне контакте или не.

  

"Разговарао сам са (директором Инфективне клинике) Гораном Стевановићем истог
секунда када је мој син примљен, говорио о свим контактима. И ако могу само да вас
замолим да ме пустите, а рекох вам - реч нећу речи док, надам се, Данило то не победи,
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и нећу вас тиме замарати, и нико у мом раду то неће приметити ни осетити - само ме
пустите да сам бринем своје бриге. Оних који брину лажне бриге сам искрено сит. И
немојте да бринете за мене, молим вас, јер знам да никад нисте ни бринули. И кажите
људима да то није од бриге, него од жеље да политички будем изоллован како би
корона успела да победи. Kорона у Србији никога неће да победи, чак ни мене", поручио
је Вучић.

  

Kазао је и да су његови политички противници почетком марта говорили како је готов и
како му никада брже не пада популарност од кад је корона ушла у Србију, што су "делом
биле и насловне стране медија" који их подржавају.

  

"Нема проблема кажите - 'Ти нам сметаш што си жив, и у реду је' - то разумем. Само
немојте контрадикторне ствари да истичете као аргументе, зато што их нема, и немојте
лекаре да питате за мене, питајте мене. И немојте да говорите да вам је стало до тога да
слушате лекаре, пошто лекаре уопште не желите да чујете, него дођете да их питате
само зашто је Вучић овакав или онакав. Дођите, питајте мене, ја ћу да вам одговорим,
мене не можете да победите аргументима и чинењицама", казао је Вучић одговарајући
на питање новинара Н1.

  

На касније питање новинарке Дојче велеа да ли се видео са сином, одговорио је да се
видео са њим, али да је био на безбедној удаљености.

  

Наредних 10 дана кључно, до 20. априла решава се наша судбина

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је грађанима југа Србије да је Србија уз
њих и позвао људе у том делу земље да буду дисциплиновани, уз речи да је наредних 10
дана кључно и да верује да се до 20. априла решава судбина нашег односа према
коронавирусу.
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  Он је рекао да се заштитна опрема и материјали шаљу на сваких седам дана, да је одјуче стигло девет нових клиничких респиратора, укупно 29 у последњих месец дана и даје од јуче стигло 20 неинванзивних клиничких респиратора.  Вучић је на конференцији за новинаре у Нишу рекао да се више објеката у Нишуприпрема за лакше пацијенте, јер је хала Чаир пуна и да ће међу тим објектима битикасарна у општини Пантелеј и хотел Наис, као и да ће бити припремљена транспортнавозила за пребацивање из привремених болница у Kлинички центар Ниш.  Он је додао да се због повећаног броја заражених коронавирусом у Пчињском иЈабланичком округу разматра да се болница у Лесковцу претвори у ковид болницу.  Било је пропуста  На питање да ли је било пропуста, имајући у виду велики број здравствених радника којису заражени коронавирусом, Вучић је рекао да је проблема било и биће их, али да серешавају и да није поента тражити кривца.  „Имамо проблема. У Београду измишљамо болнице, у Нишу срећа имамо нови клиничкицентар, а огроман је притисак на Ниш, 90 људи сваког дана улази у болнице. Веома самсрећан што смо изградили Kлинички центар у Нишу јер питање је да ли би Ниш преживеобуквално“, рекао је он.  

  Здравствени радници су, каже он, заражени у целом свету а не само у Србији.   „А код нас ако се не пронађе кривац у неком другом, као да је проблем за све нас. Да лије било организационих проблема - било је, да ли их има и данас - има их“, рекао јеВучић.  Он се захвалио лекарима који се боре да помогну оболелима, а грађане је позвао дабуду дициплиновани.  „Биће све теже јер је све више људи, али се људи боре“, рекао је он.  Вучић на питање о Јури: Социјализам се неће вратити  На питање шта се дешава у Јури, након што медији извештавају о томе да власницизапослене присиљавају да раде и да им нису обезбедили услове у складу са мерамаВладе, Вучић каже да нема све информације.  „Око Јуре нисам у потпуности упућен, али истина је увек негде на пола“, рекао је он.  Радницима су обезбеђене маске и рукавице, рекао је Вучић и додао да је молиовласнике да направе веће размаке између запослених.    Он је подсетио да је реч о приватној компанији у влаништву јужнокорејске Јуре.  „Они који мисле да ће социјализам да се врати то се неће догодити никада и ја да ихлажем нећу“, рекао је Вучић и додао да ће држава помоћи привреди али да нико не битребало да сања да ће држава да плати сву штету.  (Агенције)  
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