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У специјалној емисији ТВ Прва посвећена актуелној ситуацији око коронавируса у Србији
гост је председник Александар Вучић.

  

  

- Добро сам, да сам здравствено добро не бих био скроз искрен, а да сам лоше... Морам
да мотивишем људе. Имам страх од одговорности, а не од сопственог угрожавања
здравља. Понекад ми је и драго ако унесем немир у грађане због самосвести.

  

- Увек ми је западала улога лошег полицајца. Није ме брига што мисле да сам арогантан.
Погледајте данас колико је било људи на улицама, сви портали су писали о томе. Како
мислите да се не заразите. Не постоји ниједан нормалан човек који не воли псе. Али
важнији су животи људи. Сваки излазак нам компликује ситуацију, живе људи у великим
зградама, сви се хватају за гелендере, све их то угрожава - рекао је председник Србије.

  

Како да се не заразите ако сте напољу и играте кошарку

  

- Погледајте парадокс, имате вести у свим новинама, а онда колоне возила на "Газели" у
јеку политичког часа! Знате ли зашто су полицајци изашли данас? Јер би и јуче у пет и
шест поподне биле гужве. Пуштали смо људе, на милион места нису писали казне. И они
који шетају псе... Молимо вас! Службе се ангажују и моле грађане! Капљицом и додиром
се преноси, како мислите да се не заразите ако сте напољу и на пример, играте
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кошарку? Неко би рекао да је ово наш хир, рецимо кажу имате одвратну власт која не
жели нормалан живот. Ванредна је ситуација и морамо да се тако понашамо.

  

Председник Србије Александар Вучић позвао је данас грађане да поштују мере.

  

- Језива је ситуација и морамо се с њом изборити. Ми у овом тренутку имамо животе
људи који су пречи од свега и хоћу да то људи разумеју. Многи мисле да су јаки и да им
болест неће ништа, а то је близу истине, али дајмо шансу онима који не могу да се
изборе. кад видите баке и деке са чистом клиничком сликом, а после два дана крај. Овај
вирус уништава старије. Неке млађе људе смо успели да спасимо, а не можете тако са
старима, рекао је Вучић.

  

  

 - - Нама 90 одсто људи поштују све, али због ове мањине морамо да пооштравамо мере.
Хоћете ли правду сада или животе људи? Због осам до десет посто људи морамо да се
склонимо. Сви морамо да будемо кажњени да би преживели. Сетили смо се да уведемо
ригорозне мере пре свих. Да ли је то критика на рачун власти? Крив сам што су
пензионери у кући, што људи не могу да шетају псе, јер нисам дао пензионерима да иду у
шетњу. Замислите милион и 700 хиљада на улицама. Имали бисмо за 10 дана 5.000
мртвих. Разумете ли са чиме се играмо. Не знам да ли разумете колико је тешко? Све
болнице су нам пуне, ове нове као што су на Сајму... Неће нам бити довољно!

  

Само слушам да сам крив, а крив сам што сам поштовао Устав
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- Само слушам да сам крив. Које је вама то демократско право ускраћено? Кретање,
тачно. Сам сам крив што сам поштовао Устав и ломио се у жељи да помогнем нашим
људима који су дошли из иностранства. Погледајте нам жаришта, сва су се отворила тек
по доласку људи споља. Не можете нашим грађанима да кажете да не могу да уђу у
земљу. Немогуће је да примимо 400 хиљада људи без велике штете. Нама је девет
војника заражено коронавирусом због људи који су дошли из иностранства, 654 војника
је у изолацији. А војска нам чува геронтолошке центре. Морамо да чувамо те установе -
објаснио је председник.

  

Ако дође до мене ја бих волео да идем на Сајам - свако ко оде тамо треба да је
срећан, јер је жив

  

О привременим болницама каже да ће мишљење да се промени.

  

  

- Људи ће највише волети да иду на Сајам. Свако ко оде на Сајам треба да је срећан, јер
је жив. Јер је лакши облик. Ако дође болест до мене, ја бих волео такође да идем на
Сајам - каже Вучић.

  

Клинике нам изгледају сјајно, убацили смо нове респираторе. "Драгиша Мишовић" је
наше најјаче упориште. Од нових 480 већ смо убацили у систем 400. Ми смо платили још
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480 који би требало да стигну у року од осам дана. Оно што се дешава на светском
тржишту је страшно, јер на пример ми платимо, потпишемо уговор и онда не стигну јер
неко други да више за појединачну цену. Ко зна ко нас је "прешао"...

  

Држимо цену маски испод 120 динара

  

- Што се тиче осталих потрепштина, нама треба на дневном нивоу око 90.000 маски.
Примера ради, Француска је наручила милијарду! - Стиже још 15 милиона Н95 маски,
ових најбољих. Пратим колико је могуће све што се набавља. Држимо цену испод 120
динара. Ја не желим да ме пореде са Путином, ја сам мали човек, Путин је велики лидер.
Респиратора смо имали 1018 пре избијања кризе, нешто мање од 400 слободних. У овом
тренутку заузето је око 60 респиратора, што им се више погоршава стање. Ми у овом
тренутку у Војводини имамо 161 слободан, у Београду као највећем жаришту имамо око
320 слободних респиратора. Сајам служи да лакше болеснике не држимо у болницама.
Само они са лакшим симптомима, где нема погоршања, иду на Сајам - рекао је
председник.

  

Несторовић је геније, а ако је решење да нађете кривца, онда сам то ја

  

- Никакав проблем ми не би био да кажем да је неко погрешио. Разумем политичку
потребу питања, знам да многи хоће да знају да виде да ли је неко крив. Доктор
Несторовић је геније пре свега. Изванредан је, важно је да се људима говори да ћемо се
борити. Он ниједног секунда није рекао да се нећемо борити. Тада сам рекао да нас
чека озбиљна криза, велика одговорност. Он је хтео да ободри људе, да им каже да се
не плаше, нико се са тим није спрдао, и да, јесте био оптимистичан јер није било мртвих.
Знали смо да ће до црног сценарија доћи, и тада смо то рекли. Разумем потребу људи да
увек нађу кривца. Ако је то решење, ја сам крив. Први смо увели ванредно стање,
полицијски час, и поносан сам на то.

  
  

Једно здраворазумско питање. Ако се потпуно забране пијаце и додатно продужи
полицијски час - зар то неће неминовно повећати гужве по улици, продавници и
супермаркетима Да, потребна је самодисциплина. Да, слажем се и позивам #ОстаниКо
дКуће  Али
треба у свему имати разума и мере.
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  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) March 29, 2020    

 - Радили смо у складу са ситуацијом, нисмо свакако пчекивали да ће бити овако тешко,
али смо то разумели брже него други. Када говоре о доктору Несторовићу, нећу да
дозволим да нападају лекаре и Кона... Само зато што смо ми урадили да смо као држава
урадили све што смо могли до сад.

  

- Људи треба да слушају оно што говоримо, да остану код куће. Не можемо да
организујемо превоз, рачунајте да не постоји. Хоћемо да не постоји, да сви буду у кући.
Зар не мислите да када организујете у 4 ујутру излазак за пензионере да је то добро?
Хоћемо да их демотивишемо! Морају да остану у кући.

  

Половина емисија је искоришћена да бих ја био нападан

  

- Половину емисије до сада користили сте то што су ме други нападали за мањак
демократије. Сада зашто се не укине слобода кретања у потпуности. Онда за љубимце...
Заинтересован сам само за оно што кажу лекари. Прихватићу све ударце. Ако се наше
понашање не промени, онда ћемо можда и увести 24-часовно кретање, да нико не може
напоље. Јуче како је било... Било је довољно да видите улице. Донећемо ту одлуку ако
буде било потребе, то радимо због људи, не због нас. И ако уведемо тај целодневни час,
биће ригорозан. То значи да не може нико на улицу. Не иде се на улицу, крај. Како не
иду пензионери у продавницу, тако и остали. Како ће то да изгледа? Не знам, први пут
сам у оваквој ситуацији!
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  - Мислите да смо поштовали међународне законе када смо пребацивали шлепере наКосово? Или када будемо слали помоћ у Републику Српску? За мене је важно да никодинар од тога не узме. Да ли је свака процедура поштована? Да нисмо налазили људена неким местима... Никад не знате како, коме и шта да верујете? Сада се тражестотине хиљада респиратора дневно.  Најодговорнији страдају због оних који "само једном изађу".  Ако се људи не буду придржавали следеће недеље уводимо 24-часовну забранукретања  - Специфична је ситуација, неодговорни, неколицина њих угрожава све остале. И онинајодговорнији могу да страдају због осталих који "само једном изађу напоље". Рекао сами свом оцу да не излази, јер ће да угрози још некога.  - Ја сам отац Данилу, Милици и Вукану, ја њима могу да одређујем. Друге могу само дамолим и да им укажем на чињенице. Моје је да се борим за наше људе и земљу. Могу дане разумем примедбе, па да вам се извиним после због тога. Можда јер ми се чини јерхоћу да видим колико се мучимо и радимо. И онда се неко појави и ради контра ствари уинат. Онда морате да радите са најтежим мерама да бисте заштитили оне који се држепрописаних мера. Не занима ме шта други кажу људи, увешћемо 24-часовну забранукретања у току следеће недеље, ако се људи не буду придржавали.  Очекујем десетине и десетина хиљада мртвих у свету  - Кинеске мере су изолација, потпуна. Сви лекари ће вам рећи да вам треба то. Чекамода кинески стручњаци виде, да проуче бројеве. Када кажу да је време за пуну изолацију,тада ћемо донети одлуку о 24-часовној забрани кретања. Према степену смртностиможете да видите колико је прикривено заражених. У складу са тим стварима, али икапацитетима ћемо донети одлуку. Ми ћемо да се припремимо за 20.000 пацијената. Свеје на нама.  

  Зашто сам рекао општи полицијски час, на 14 дана? Нико ту од глади не може да умре.Ако не дође до контакта на 14 дана, зараза се драстично смањује, да великих опасностинемамо. Само контролишемо кретање. Ако то успемо, математички да направимо, неманикакве шансе да тај вирус опстане. Бројеви су тешки и нећу да вам говорим цифре, јерсе надам да ће крајње цифре бити страшне. Очекујем десетине и десетине хиљадамртвих по Европи и свету, нажалост.  Имаћемо дупло мањи економски пад од Немачке, а до краја године потрудићемо седа будемо на нули  Ми бринемо за економију, али много више за животе људи. Нама је лакша ситуација негоњему. Нисам растрзан као Трамп, немам проблем који има он. Немачка ће имати минуспет или минус шест пад економије, а ми ћемо имати дупло мањи пад, а до краја годинетрудићемо се да будемо на нули. "Фич" је већ потврдио кредитни рејтинг Србије. Миимамо више пара него други. Нисам дао да се повећају плате до максимума. Имамо триначина финансирања у будућности. Један су унутрашње буџетске резерве. Имамо вишаккоји нисам дао да се раније користи. Задуживање на домаћем тржишту хартија одвредности је други начин, трећи на страном - каже председник.  (Агенције-НСПМ)  
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